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CORONA - COVID-19
Corona og COVID-19; - to nye ord som vi har lært i 2020.
To nye ord som vi har lært ikke blot som ord, men som vi har lært
den store betydning af og de konsekvenser, som disse har haft af
indflydelse på både vort samfund, vores færden, vore forskellige
aktiviteter, skydning og Skyttelauget, ja kort sagt for vores
hverdag.
Med lukning af store dele af samfundet tilbage i marts, blev der
også fra den ene dag til den anden lukket for al form for skydning.
Alle skydning både indendørs og udendørs blev lukket, ligesom
brug af alle faciliteter på en skydebane også blev lukket.
Lukningen af skydebaner har naturligvis haft store konsekvenser
for skytteforeninger landet over og for de skytteaktiviteter, som
1000’vis af foreningsmedlemmer hver uge har dyrket med glæde,
og som de har set frem til ugen igennem.
Som ugerne er gået siden marts, er der løbende sket en åbning af
samfundet, og dermed også af skydeaktiviteterne. Skydebaner
landet over er blevet genåbnet, således at vi nu igen kan samles til
skydning. Vi kan dog ikke samles som vi plejede, men under
overholdelse af en række forholdsregler, så kan vi igen tage fat på
en ny skydesæson.

GENERALFORSAMLING
Igennem så mange år, at ingen kan huske noget andet, har
Garderforeningens Skyttelaug afholdt sin generalforsamling den
sidste onsdag i april. Dette var også planlagt og annonceret for i år,
men som kom Corona og COVID-19.
Ny Generalforsamling er nu planlagt til afholdelse onsdag den 21.
oktober 2020 kl 19.00 på Frederiksberg Slot, hvorfor der her
indkaldes hertil. Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Godkendelse af dagsorden.
Formandens beretning og godkendelse heraf.
Kassererens beretning og godkendelse heraf inklusiv:
a. Fremlæggelse af regnskab.
b. Fremlæggelse af budget for kommende år.
c. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af kasserer.
På valg Ole Christoffersen. Villig til genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlem.
På valg Michael Clementsen. Villig til genvalg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
På valg Henrik Stenstrup Nielsen. Villig til genvalg.
Valg af revisor.
På valg John Lind Jans. Villig til genvalg.
Valg af revisorsuppleant.
På valg Janne Gretved. Villig til genvalg.
Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg.
Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende spisning til
formanden ikke senere end 16. oktober.

KORTDISTANCE
Lukningen af skydebanerne i marts som følge af Corona og
COVED-19 gjorde naturligvis, at vi ikke kunne afslutte
kortdistancen på vanlig vis.
Landsskydningen på 15 m blev afbrudt, hvilket betød, at der var
skytter, som ikke fik skudt et resultat. Herudover kunne vi ikke
afvikle vore mesterskaber på kortdistancen, så sæsonen 2019/2020
blev afsluttet uden mester.
Nu ser vi så frem mod sæsonen 2020/2021, og her er der en
blanding af ”som vi plejer” og nye tiltag. Vi skyder stadig hver
onsdag i DGI-Byen i tidsrummet 18.30 – 21.00, og vi vil stadig
forsøge af følge den kendte rytme med træning, handicapskydning,
spisning og deltagelse i diverse konkurrencer.
Det nye er, at der er pålagt alle skytteforeningerne i DGI-Byen en
række forholdsregler, som skal følges ved ophold i lokalerne og på
standpladserne:
 Maksimalt 30 personer må opholde sig i opholdslokalet ad
gangen.
 Afstandskrav på minimum 1 m mellem personer skal
overholdes.
 Kontaktflader skal afsprittes, når opholdslokaler forlades.
Disse krav vil vi naturligvis overholde, men herudover vil
geværerne blive afsprittet efter hver skytte, ligesom der vil være
håndsprit til stede.
Med overholdelse af almindelig forsigtighed vil vi således kunne
starte ud på den nye kortdistancesæson den første onsdag i
september.
Første skydedag er således ONSDAG D. 2. SEPTEMBER, så på
forhåbentligt gensyn i den kommende sæson.

Allerede tilbage i december sidste år blev der bestilt skydebaner på
Københavns Skyttecenter til afholdelse af Skyttelaugets
Fugleskydning. Så kom Corona og COVID-19, og hvad så med
Fugleskydningen. Indledningsvis blev tiden set an, så blev
aflysning overvejet … og så blev det besluttet at Fugleskydningen
gennemføres.
Det reserverede baneafsnit på pistolbanerne på Københavns
Skyttecenter, er derfor fastholdt, og nu kan vi så blot vente på at
dagen oprinder, at vejret arter sig og at rigtig mange trods alt vil
finde vejen ud til skydebanen og være med til fugleskydningen.
SØNDAG 27. SEPTEMBER KL. 10.30
KØBENHAVNS SKYTTECENTER

Skyttelaugets Fuglesnedker har meldt ud, at han er klar med en
fugl til dagen, så her er alt altså klart. Hvor mange skud der så skal
bruges for at skyde den ned, det må tiden vise, men det vigtigste er
vel også, at vi har en fugl..
Fugleskydningsbaner
Skyttecentret.

er

reserveret
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Fugleskydningsbanerne vil være åbne fra kl. 10.00, så alle i ro
og mag kan få hilst på hinanden efter sommeren. Kl. 10.30 præcis
vil den regerende Fuglekonge skyde det første skud mod fuglen.
Alle kan naturligvis deltage, så medlemmer af Skyttelauget og
medlemmer af Garderforeningen i København samt familier er
velkommen. Eneste krav for deltagelse er, at man forud for

skydningen har erhvervet sig et eller flere – helst flere - skydekort,
og således er registreret på ”Skydelisten”.
Skydekort kan købes forud for Fugleskydningen, hvor de kan fås
ved en af Skyttelaugets salgsmedarbejdere, eller de kan købes på
dagen på skydebanen. Skyttelaugets fugleskydningskorttrykkeri
har garanteret, at der vil være nok til alle.
Prisen for skydekort er kr. 20,- pr styk, - men samtidigt køb af 3
skydekort er stadig beskedne 50,- kr.
Deltagelse i Fugleskydningen kan sker på 2 måder. Man kan:
 Møde frem på skydebanen, og deltager i både skydningen,
spisningen og den efterfølgende lodtrækning om de mange
øvrige præmier på skydekortene.
Eller man kan:
 Aflevere sine skydekort med navn påført til en af
Skyttelaugets salgsmedarbejdere. Skydekortene vil så være
med på dagen, når præmierne efter skydningen fordeles ved
lodtrækning.
Fugleskydningsmiddag. Ingen Fugleskydning uden mad efter
skydningen. Der vil, når den nye Fuglekonge er fundet, blive
serveret et par stykker smørebrød og en kop kaffe, og sammen vil
vi så fejre den nye Fuglekonge.
Tilmelding er ikke nødvendig til selve Fugleskydningen, men er
krævet til deltagelse i spisningen. Bindende tilmelding til spisning
skal ske senest 23. september, og kan ske enten på skydebanen
eller til Formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller tlf. 8161
2073
På gensyn til Fugleskydning søndag den 27. september 2020 fra
kl. 10.00 på Københavns Skyttecenter.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG

KOMMENDE AKTIVITETER

GENERALFORSAMLING
Husk Skyttelaugets generalforsamling onsdag den 21. oktober kl.
19.00 på Frederiksberg Slot. Tilmelding til formanden ikke senere
end 16. Oktober.

SPISNING OG HANDICAPSKYDNING
Vi vover de en øje og melder ud om handicapskydning og
efterfølgende spisning således, og håber så, at vi kan samles til
nogle hyggelige aftener:
 09 september
Handicapskydning og spisning
 07 oktober
Handicapskydning og spisning
 04 november
Handicapskydning og spisning
Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til
formanden på mail eller telefon 4444 2473 senest søndagen før.

TREKANTSKYDNING 15 M
Skyttelauget er i år vært for den årlige skydning mellem
Skyttelauget, Nordre Birk og Søndre Birks garderforeninger.
Trekantskydningen skydes onsdag den 18. november fra 18.00 –
20.00 på vore baner i DGI-Byen. Efter skydning forskyder vi til
Frederiksberg Slot til afslutning med spisning og præmieuddeling.
Alle er velkommen til at deltage, men vi skal gerne kunne stille med
minimum 10 skytter fra Skyttelauget, så sæt kryds i kalenderen.

INGEN SKYDNING
Onsdag den 14. oktober er al skydning i DGI-Byen aflyst.

24.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole Christoffersen
Jægergangen 11
Kajerød Have 65
2880 Bagsværd
3460 Birkerød
Tlf.: 4444 2473
Tlf.: 4581 7164
E-mail: stoltenborg@mail.dk
E-Mail: gitole@email.dk
Giro-konto: Reg. Nr. 2128
Konto Nr. 0111 837 910
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Uglevej 4
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf.: 2249 4846
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf.: 3252 2268
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Michael Clementsen
Vejlegårdsparken 16, st. tv.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 6068 1966
E-mail: clemme-vgp16@hotmail.com

SIGTEKORNET
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf.: 4444 2473
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORMAND
KASSERER
Jørn Knudsen
Niels M. Knudsen
Strandboulevarden 175, st. th.
Fælleddiget 37
2100 København Ø
2300 København S
Tlf.: 2371 1543.
Tlf.: 4254 0906
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk

SKYDEBANER
KORTDISTANCE
DGI-Byen

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf.: 5164 3220 (vagten)

SEPTEMBER
Onsdag 02
Onsdag 09
Søndag 13
Onsdag 16
Lørdag 19
Onsdag 23
Søndag 27
Onsdag 30

Træning 15 m
Træning 15 m, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Vingsted
Træning 15 m
Fugleskydning
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

OKTOBER
Onsdag 07
Søndag 11
Onsdag 14
Onsdag 21
Søndag 25
Onsdag 28

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
INGEN SKYDNING – INGEN SKYDNING
Generalforsamling – Frederiksberg Slot
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

kl. 1830
kl. 0800

NOVEMBER
Onsdag 04
Søndag 08
Onsdag 11
Onsdag 18
Søndag 22
Onsdag 25

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Trekantskydning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

DECEMBER
Onsdag 02 Handicapskydning 15 m
Søndag 06 Juleafslutning på Kalvebod
Onsdag 09 Juleafslutning 15 m

1830
1830
0800
1830
1000
1830
1030
1830

kl. 19.00
kl. 0800
kl. 1830

1830
0800
1830
1800
0800
1830

kl. 1830
kl. 0830
kl. 1830

