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SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG
Fødselsdagskagen
skæres for i lige
store stykker ….
Portvinen åbnes
med sikker hånd …
… og så …
TILLYKKE

Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket naturligvis skulle
fejres. Da det ikke kunne blive på selve dagen, skete fejringen
allerede onsdag den 20. februar
Læg mærke til hvor rolige grænsende til det sløve at alle ser ud ….

Men så kom kagen og portvinen på bordet …

Og så livede alle straks op …

Til slut skulle formanden lige
ind og skyde et par skud …
bemærk hans skive!
Et stort tillykke med de 71 år til
Garderforeningens Skyttelaug.

BANKOAFTEN 2013
Præmiebordet bugnede af flotte præmier. Rødvin, kaffe, store og
små æsker chokolade, snaps i mange udgaver, flødeboller, øl,
Toblerone og meget meget mere stod stillet op og ventede blot på
at blive uddelt til aftenens spændte deltagere i årets bankospil hos
Skyttelauget.

Onsdag den. 6. februar åbnedes dørene igen til Skyttelaugets
bankohaller på Frederiksberg Slot. Gæsterne var inviteret fra kl.
18.30, men allerede før dette tidspunkt begyndte forventningsfulde
deltagere at møde frem, for at sikre sig adgang til spillelokalet og
for at udsøge sig de vindende bankoplader.

Lidt efter lidt blev bankohallen fyldt. De gode bankopladser blev
indtaget, bankoplader blev fundet og kasseret og nye fundet i
stedet, egne bankobrikker blev lagt op i sirlig orden, medbragte
forfriskninger placeret så de nemt kunne nås under de intense spil,

små amuletter og talismænd blev korrekt placeret rundt om egne
plader. Jo alle de nødvendige forberedelser blev foretaget.

Så endelig blev det første nummer råbt op. Dette blev efterfulgt af
endnu et, og endnu et, og sådan blev det bare ved. De eneste
afbrydelser var, når en spiller råbte ”banko”, der så blev efterfulgt
af et ”åhhhhh” og et ”jeg manglede kun lige …..”, eller et tilråb
om at ryste posen, eller om nu også dette eller hint nummer
overhovedet var med i spillet.

Langsomt men sikkert blev præmiebordet tømt, og de mange
præmier blev pænt fordelt. Nogle førte sig frem med et ”banko”
flere gange, andre var glade for en sidegevinst, og atter andre var
glade for, at der var kaffe i pausen, men sådan er det jo i banko.
Omkring kl. 2130 var det hel så forbi. Spændingen var udløst, og
en god aften var slut.

GENERALFORSAMLING
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
Garderforeningens Skyttelaug afholder ordinær Generalforsamling
onsdag d. 24. april 2013 kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. Dagsorden jf.
Skyttelaugets vedtægter.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Kassererens beretning.

4.

Indkomne forslag.
Ingen.

5.

Fastsættelse af kontingent.

6.

Valg af formand.
På valg Jan Stoltenborg. Villig til genvalg.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlem.
På valg John Nielsen. Villig til genvalg.
På valg Ole Abildgaard. Villig til genvalg.

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
På valg Otto Jensen. Villig til genvalg.

9.

Valg af revisor.
På valg Hans-Erik Skov Nielsen. Villig til genvalg.

10.

Valg af revisorsuppleant.
På valg John Lind Jans. Villig til genvalg

11.

Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg.

12.

Eventuelt.

Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske ikke senere end 21.
april, og kan gøres til Formanden på telefon 4444 2473, på mail
stoltenborg@mail.dk eller på skydebanen.

LANGDISTANCEN
Lige om lidt afsluttes kortdistancesæsonen, og så står
skydeprogrammet på skydning på Københavns Skyttecenter på de
lange distancer.
Som det fremgår af aktivitetsoversigten er alle træningsdage lagt
fast, ligesom årets 300 m aftenstævner er lagt fast. Der kan således
allerede nu sættes indtil flere krydser i en ellers travl kalender.
Skydekalenderen for sommeren er dog ikke helt fyldestgørende. Vi
kan forvente at få en invitation til deltagelse i sommerskydning på
200 m fra vores Landsdelsforening. Denne skydning har vi
deltaget i gennem et par år, og den skydes normalt over 3 – 5
omgange. Rygtet siger, at invitationen vil komme, så vi venter og
ser, hvad der sker.
For hvad angår 300 m aftenstævnerne er der lidt knas med dem.
Invitation til aftenstævnerne på Københavns Skyttecenter er godt
nok sendt ud, men der er alligevel lidt tvivl om, hvorvidt
skydningerne nu også bliver til noget. Indtil videre tror vi på, at vi
skal skyde dem, og afventer så en endelig tilkendegivelse herom.
August og september byder vanen tro på landsskydning på 200 m.
Her er der ingen tvivl om, at alle mand i Skyttelauget skal ud og
skyde. Forbered jer derfor allerede nu på, at afsætte (mindst) en
søndag morgen til en tur på Københavns Skyttecenter.
Hvad er der så mere i vente? Jo, den 21. september bydes der også
i år på Garderskydning i Vingsted, og mon ikke at Skyttelaugets
Vingstedturkoordinationsudvalgsformand vil vende tilbage med
yderligere information herom.
… og så er der 200 m skydningen mod Den Kongelige Livgarde.
Alt i alt en kommende sæson med mange tilbud. Vel mødt.

REGIONSSKYDNING 15 M
Søndag den 10. marts var 7 skytter fra Skyttelauget taget til Køge
for at deltage i Regionsskydning 15 m for de sjællandske garderforeninger.
Skydninger foregår efter en næsten fast plan, hvor der begyndes
med morgenkaffe og frisk morgenbrød, efterfulgt af skydning, og
afsluttende med frokost og præmieuddeling. Sådan var det også i
år.
På det kulinariske område var der absolut ingen problemer for
Skyttelauget, men på det skydemæssige område kneb det lidt mere
denne dag, med at opnå de ønskede resultater. Det kneb dog ikke
mere, end at 4 af vore skytter kunne tage hjem med en præmie

KOMMENDE AKTIVITETER
SKYTTELAUGETS GENERALFORSAMLING
 25. april 2013 kl. 18.30.
 Frederiksberg Slot
 Tilmelding til spisning ikke senere end 21. april til formanden.

GARDERFORENINGEN – DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den endelige dato er ikke sat endnu, men skydningen vil finde sted
i sidste halvdel af august eller første halvdel af september. Dato vil
blive koordineret med Livgarden, så det passer med rotationen af
nyt vagtkompagni til Gothersgade i august, og inden skydningen i
Vingsted. Nærmere information om skydningen vil følge.

TREKANTSKYDNING 15 M
Trekantskydningen blev i år afholdt med Nordre Birks
Garderforening som vært, og den udsendte invitation satte de 3
foreninger stævne den 11. marts på banerne i Rundforbi Hallen i
Nærum.
Trekantskydningen er primært en holdskydning, og der er behov
for mindst 8 skytter for at kunne stille fuldt hold til de to
holdpokaler. Dette deltagerantal voldte ikke de store problemer for
Skyttelauget, der til aftenens skydning kunne mønstre 11 skytter.
Dejligt at se at så mange gerne vil med ud og konkurrere.
Efter den indledende hilsen på ”de andre”, og de første historier,
var det blevet tid til at indtage standpladserne. Her blev vi mødt af
nogle gode lyse skydebaner, hvor alle standpladser havde
automatiske hæve-sænke borde. For Skyttelaugets skytter var det
en god oplevelse at kunne tilpasse bordets højde præcist, som den
enkelte skytte kunne ønske sig.
Skydningen gik i gang, og alle mand fik skudt de krævede 20
skud. Hvor tilfredsheden med at kunne justere bordhøjden var stor,
så var det ikke alle, der udtrykte samme tilfredshed med de
opnåede resultater. Nogle syntes nok, at der manglede lidt point i
slutresultatet, men sådan er skydning, og da vi ikke kunne bebrejde
banerne, så var der i det store hele accept af resultaterne.
Efter skydningen kørte alle til Sorgenfri Slot, hvor der var dækket
op til spisning. Her blev vi budt på et stykke med sild og tre
utroligt store og flotte stykker smørebrød. Disse blev krydret med
soldaterhistorier, hvoraf flere var om oplevelser på Sorgenfri Slot.
Præmiemæssigt gik det ganske flot. Skyttelauget tog hjem med
pokalerne for bedste veteranskytte, bedste seniorskytte og bedste
hold. Vi tog også Handicappokalen med hjem, men en senere
efterregning af point har vist, at den rettelig går til Nordre Birk.
Alt i alt en vellykket aften med masser af skydning og hygge.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole C. Rasmussen
Jægergangen 11
Rødkildevej 60
2880 Bagsværd
2400 København NV
Tlf.: 44 44 24 73
Tlf.: 53 27 92 74
E-mail: stoltenborg@mail.dk
E-mail:ab-bakkehusene@kab-bolig.dk
Giro-konto: Reg. Nr. 1551
Konto Nr. 0007132409
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf.: 43 64 56 01
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf.: 32 52 22 68
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf.: 35 81 67 75

SIGTEKORNET
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf.: 44 44 24 73
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORMAND
KASSERER
Henning Lind Jans
Jørn Knudsen
Skodsborg Strandvej 117 B
Strandboulevarden 175, st.th.
2942 Skodsborg
2100 København Ø
Tlf.: 39 64 31 25
Tlf.: 44 70 21 55.
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk

SKYDEBANER
KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf.: 33 21 55 15.

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf.: 32 52 53 44 (vagten)

APRIL
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag

03
10
14
17
24
28

Træning og handicapskydning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Generalforsamling
Langdistance på Kalvebod

kl. 1830
kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830
kl. 0800

MAJ
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag

12
15
26
29

Langdistance på Kalvebod
300 m aftenstævne på Kalvebod
Langdistance på Kalvebod
300 m aftenstævne på Kalvebod

kl. 0800
kl. 1600
kl. 0800
kl. 1600

JUNI
Søndag 09 Langdistance på Kalvebod
Onsdag 12 300 m aftenstævne på Kalvebod
Søndag 23 Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 1600
kl. 0800

JULI
Sommerferie
AUGUST
Søndag 04 Langdistance på Kalvebod
Søndag 18 Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 0800

SEPTEMBER
Søndag 01
Onsdag 04
Onsdag 11
Onsdag 18
Lørdag 21
Onsdag 25
Søndag 28

kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830
kl. 1830
kl. 0930
kl. 1830
kl. 0800

Langdistance på Kalvebod
Træning og handicapskydning 15 m
Træning 15 m
Fugleskydning
Vingsted
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod

