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SKYTTELAUGETS BANKOAFTEN
ONSDAG 8. FEBRUAR 2012
FREDERIKSBERG SLOT

ÅRETS BANKO-AFTEN
Så er det nu, at det sker. Årets Bankoaften,
Bankoaftnernes Bankoaften, - Skyttelaugets bankoaften
er lige om hjørnet.
Årets bankoaften er nu fastsat til onsdag den 8.
februar 2012, og du er naturligvis meget velkommen.
Aftenens forløb og tilbud til dig vil være næsten som
ved tidligere bankoaftner. Vi mødes spændte og
forventningsfulde, hvorefter vi
kaster os over den store bunke af
bankoplader for at finde lige
netop de plader, hvor alle de
rigtige bankonumre er på. Det er
ikke nemt, men da vi alle ved,
hvilke numre der aldrig råbes og,
og hvilke kombinationer af numre,
der har de bedste vinder-odds, så skal det nok lykkes.
Herefter sidder vi så blot klar til at råbe ”Banko” på de
rigtige tidspunkter. Dette koncept har vi anvendt flere
gange, så hvorfor ændre på det.
Vi spiller banko på Frederiksberg Slot. Også i år vil
Frederiksberg Slot lægge rammer til Skyttelaugets
Banko, og det er vel kun rimeligt med et slot til netop
denne bankoaften. Riddersalen har vi givet afkald på, og
vi mødes derfor i slottets cafeteria.

Indkørsel til slottet sker ad Roskildevej inde fra byen,
og så til højre ind gennem porten. Fri P i slotsgården.
Aftenens præmiebord kan forventes at være af samme
niveau som tidligere år. Igen i år vil der således være et
næsten uanet antal præmier, og hvis man forstår at
beherske sig, så vil der være præmier til næsten alle.
Dørene til bankosalen vil blive åbnet kl. 18.30, og her
vil der også blive åbnet for salg af ”de rigtige” plader. Vil
man således være sikker på, at der ikke kommer nogen og
snupper pladerne med vindernumrene, og vil man samtidig
være sikker på at finde den helt rigtige vinderstol, så er
det kl. 18.30, man skal være klar.
Præcis kl. 19.00 vil aftenens første nummer blive råbt
op, og herefter går det slag i slag med gode numre indtil
præmiebordet er tomt.
Deltagelse i Skyttelaugets bankoaften er naturligvis for
alle gamle gardere med familie, samt gode venner af
Skyttelauget. Vigtigste betingelse for deltagelse er
stadig, at man møder frem med godt humør og lyst til at
være med til en hyggelig aften.
Økonomi – pladerne er som sædvanlig
meget billige, men tag alligevel rigeligt med
kontanter med, for man ved jo aldrig …
På gensyn til banko i Skyttelauget onsdag
8. februar på Frederiksberg Slot.

GENERALFORSAMLING
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
Skyttelaugets årlige ordinære Generalforsamling afholdes i år
Onsdag d. 25. april 2012
Kl. 18.30
Carlsberg – Tuborg Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Ifølge § 30 i Skyttelaugets vedtægter skal forslag, der ønskes
behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens
punkt 4: ”Indkomne forslag”, være formanden i hænde ikke senere
end 15. marts.
Når dirigenten har ringet generalforsamlingen af vil der blive
serveret et par stykker smørebrød. Deltagelse i den efterfølgende
spisning kræver tilmelding ikke senere end 20. april 2012.
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HUSKELISTE
I en travl hverdag skal der holdes rede på mangt og meget, så lidt
hjælp hertil er altid godt. Her er lidt til kalenderen:
Landsskydning 15 m inden 10. april.
Banko onsdag den 8. februar på
Frederiksberg Slot.
Kontingent 2012 senest 15. februar.
Handicapskydninger og spisning.
70 års jubilæumsfrokost 10. marts.

TREKANTSKYDNING 15 M
Som noget ganske nyt kan Sigtekornet her viderebringe en
invitation til skydning, uden at Skyttelauget endnu har modtaget
invitationen. Sigtekornet kan således invitere Garderforeningens
Skyttelaug til deltagelse i den årlige Trekantskydning på 15 m
onsdag den 14. marts i Glostrup med Søndre Birks Garderforening
som vært.
Hvordan kan det så være, at Sigtekornet kan melde så sikkert ud
om en skydning, som vi ikke har modtaget invitation til endnu?
Ved en søgning på Søndre Birk Garderforenings hjemmeside på
internettet kan det ses, at Søndre Birks skydeprogram for 2012 har
datosat den årlige Trekantskydning mellem Søndre og Nordre Birk
Garderforeninger og Garderforeningens Skyttelaug til onsdag den
14. marts. Når værtsforeningen således har lagt skydningen ind i
sit program, så må der være noget om det.
Trekantskydningen på 15 m er en skydning med efterhånden
mange år på bagen, og det er en skydning, hvor alle kan deltage.
Afholdelse af Trekantskydningen går på omgang mellem de tre
foreninger, så alle får lejlighed til at skyde på hjemmebane og
udebane.
Selve skydningen er en almindelig 20 skuds skydning, idet alle
skytter dog skyder med anlæg, enten i form af albuestøtte og rem,
eller i form af geværstativ. Skydningen er både en individuel
skydning, hvor der præmieres i såvel senior som veteranrække, og
en holdskydning.
Efter skydningen samles alle deltagere til fælles spisning,
hvorunder præmier uddeles og soldaterhistorier fortælles.
Naturligvis kan vi stille med alle de skytter, der har lyst til at være
med, så afsæt allerede nu aftenen til Trekantskydning.
Tilmelding til skydningen kan ske på skydebanen, hvor de sidste
informationer om skydningen vil blive givet.

KONTINGENT 2012
I en ældre børnesang, hvis oprindelse de lærde er noget usikker på,
synges der i andet vers: ”Og har du penge så kan du få, men har du
ingen så kan du gå!”.
Sådan er det også for Skyttelauget, når foreningens aktiviteter og
forpligtelser skal planlægges og efterfølgende betales.
Sammen med sidste nummer af Sigtekornet blev der udsendt
kontingentopkrævning til alle. Rigtig mange af Skyttelaugets
medlemmer har allerede betalt kontingent, hvilket kassereren er
meget glad for.
Enkelte kontingentindbetalinger udestår stadig, hvilket dog ikke
giver anledning til uro, idet rettidig betaling af kontingent ifølge
Skyttelaugets vedtægter kan ske helt frem til 15. februar. Det varer
således endnu nogle uger inden kassererens nattesøvn måske bliver
påvirket.
For god ordens skyld skal nævnes, at kontingentet, som vedtaget
på sidste års generalforsamling, stadig er uændret 180,- kr. for
aktive medlemmer, og 100,- kr. for passive medlemmer. For
støttemedlemmer er kontingentet vedtaget til 50,- kr.
Det skal også nævnes, at indbetaling af
kontingent efter 15. februar vil blive pålagt
yderligere 50,- kr. Dette beløb synes dog
ganske unødvendigt at skulle opkræve, idet det
i stedet kan bruges meget bedre ved at komme
en tur på skydebanen.
Husk, at dit kontingent ikke bare gør kassereren glad, men er
årsagen til, at Skyttelauget kan holde sit meget høje
aktivitetsniveau.

LANDSSKYDNING 15 M
Årets absolut vigtigste skydning på 15 m er nu godt i gang.
Invitation til deltagelse i De Danske Garderforeningers
Landsskydning 15 m blev modtaget tilbage i december, og straks
ved modtagelse heraf blev skydeskiver til deltagelse heri bestilt.
Alle skydeskiver er nu modtaget og de ligger klar på banerne på
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter. Alle mand bør derfor komme af
huse og finde vej til kortdistancebanerne for at skyde
landsskydning 15 m.
Vanen tro sigter vi også i år mod at få det største deltagerantal på
landsplan. Med Garderforeningen i København som den største
garderforening, - hvorfor skal foreningen så ikke også være den
størst deltagende i forbindelse med Landsskydning 15 m?!
Landsskydning 15 m er en skydning for alle gamle gardere, hvor
hver enkelt selvfølgelig ønsker at opnå det bedst mulige resultat,
men hvor det vigtigste er at deltage.
Siden det første skud blev skudt i Landsskydningen har deltagelse
været med til at vise opbakning til en fælles garderaktivitet på
tværs af garderforeninger og landsdele. Gamle gardere har således
sat hinanden stævne på et utal af lokale skydebaner for at være
med, og for at repræsentere egen garderforening.
For Garderforeningens Skyttelaug har deltagelse altid været
vægtet. Skyttelauget har siden den første Landsskydning
repræsenteret Garderforeningen i København, og sådan er det
naturligvis også i år.
Nu skal vi så blot have DIG en tur på skydebanen, så også DU kan
få skudt DIN Landsskydning. Vi skyder hver onsdag, og hvis
deltagelse sker den første onsdag i måneden, så kan det
kombineres med deltagelse i spisning efter skydningen. Husk blot
tilmelding hertil senest søndagen før. På gensyn til landsskydning.
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Indbydelse
I anledning af
Garderforeningens Skyttelaugs
70 års jubilæum
inviteres herved
foreningens medlemmer med ledsager
til
Jubilæumsfrokost
i officersmessen på Livgardens Kaserne
Lørdag den 10. marts 2012.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG FYLDER 70 ÅR
Utroligt men sandt, - Garderforeningens Skyttelaug 70 år den 25.
februar 2012, og det skal naturligvis fejres.
At beslutte at ville fejre dagen og gøre det ved et særligt
arrangement er i grunden ganske enkelt, men at gøre det på en
sådan måde, at vi kan få sted for arrangement, tradition og
økonomi til at hænge fornuftigt sammen, - det er en anden sag.
Garderforeningens Skyttelaug kan nu invitere til jubilæumsfrokost
i officersmessen på Livgardens Kaserne lørdag d. 10. marts 2012.
Program for dagen. Tiden fra kl. 13.00 kan dog være fleksibel:
1215
Vi mødes ved Midterpavillonen.
1220 – 1225 Kranselægning ved Garderstatuen.
1230 – 1300 Velkomstdrink
1300 – 1600 Jubilæumsfrokostbuffet.
1600 – 1800 Kaffe.
Påklædning: blå blazer (eller tilsvarende) for gamle gardere, og i
forhold hertil for kvinder. Medlemstegn og medaljer anlægges.
Tilmelding er nødvendigt, og kan ske til John Nielsen senest 1.
marts på tlf. 4093 5898 (efter kl. 1700) eller på e-mail
viskum20@gmail.com, eller på skydebanerne.
Bemærk venligst at der i officersmessen kun er plads til 50
personer, så tilmeldinger sker efter først-til-mølle princippet.
Pris for deltagelse er beskedne 175,- kr. pro snabula.. Beløbet, der
bedes indbetalt inden 1. marts, kan betales på skydebanen eller
indbetales på foreningens girokonto Reg.nr. 1551 og
kontonummer 0007132409 (husk at skrive navne på tilmeldte).
Tilbage er så kun at håbe, at der er interesse for at deltage.

LANDSSKYDNING 200 M 2011
Sidste skud i Landsskydningen på 200 m for 2011 blev skudt for
snart længe siden. Selve Landsskydningen blev afviklet i august og
september, så enkelte har måske glemt at have deltaget heri.
Deltagelse i denne skydning har altid været prioriteret højt, og det
var den naturligvis også i 2011. Når Landsskydningen står øverst
på Skyttelaugets liste, så står den også øverst på Garderforeningen
i Københavns liste, idet det jo er moderforeningen som deltager i
Landsskydningen, og Skyttelauget der står gennemførelse.
Hvordan gik det så med årets deltagelse? Om end det heller ikke i
2011 lykkedes at nå det store mål med 50 deltagere fra
København, så blev Garderforeningen i København alligevel den
størst deltagende forening på landsplan med 31 deltagere.
Af de 31 resultater var der mange flotte imellem, hvor flere
opnåede at skyde et nyt personligt bedste, og hvor ganske mange
skød sig til en individuel præmie.
Præmiemæssigt blev det endelige resultat:
Riffelplader : 11 skytter skød sig til en individuel riffelplade.
Bedste skytte: 4 skytter blev bedste skytte inden for et 10-år.
Landsskytte : Landsskytte veteran kom fra København.
Holdplaceringer:
1. Hold : Nr 2 i 1. division og samlet næstbedste hold.
2. Hold : Nr 3 i 1. division og samlet tredjebedste hold.
3. Hold : Nr 5 i 1. division.
4. Hold : Nr 1 og vinder af 2. division.
5. Hold : Nr 2 i 2. division.
6. Hold : Nr 5 i 2. division.
7. Hold : Nr 8 i 2. division
Veteranhold : Nr 1 og vinder af veteranrækken.
Et stort tillykke til alle med de flotte resultater.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

REGIONSKYDNING
Søndag d. 25. marts er der inviteret til den årlige Regionskydning.
Arrangementet afholdes af Køge & Omegns Garderforening, så vi
skal ikke rejse ret langt. Skyttelauget skal gerne stille med et pænt
stort hold, og da alle er meget velkommen til at deltage, skal det jo
nok være muligt. Vi mødes i Køge til morgenkaffe, har frokosten
med, og har en god dag sammen med garderkammerater, gode
skydebaner, og gode opholdslokaler i Garderstuen. Sæt dagen af til
Regionskydning og meld dig til enten på skydebanen eller pr. mail
til formanden.

LANDSSKYDNING 15 M
Skydebanerne er klar, geværerne er klar, handsker og høreværn
ligger klar, og ammunitionen er talt op og til stede. Det eneste der
mangler er DIG, så find en onsdag i perioden januar til primo april,
hvor også DU kan komme på skydebanen og skyde DIN
Landsskydning 15 m.

GENERALFORSAMLING
Garderforeningens Skyttelaug afholder generalforsamling onsdag
den 25. april 2012.

TREKANTSKYDNING 15 M
Husk at også du er meget velkommen den 14. marts til at deltage i
den årlige Trekantskydning mellem Nordre og Søndre Birks
Garderforeninger og Garderforeningen i København. Tilmelding
til skydning og efterfølgende spisning er nødvendigt senest den 7.
marts, og kan ske på skydebanen eller pr. mail til formanden.

KØBENHAVNS SKYTTECENTER
Med årsskiftet 2011-2012 er der sket en markant ændring i driften
af Københavns Skyttecenter på Kalvebod. Skydebaneanlægget har
hidtil været en del af Københavns Idrætsanlæg, men fra og med i
år er dette ændret.
Ændringen begyndte i første halvår af 2011, hvor Københavns
Kommune meddelte, at man ville ophøre med kommunalt tilskud
til skyttecentret. At kommunen var i gang med at finde besparelser
på budgettet var ikke noget nyt, men at man denne gang ville
ophøre med kommunalt tilskud til et af sine egne idrætsanlæg var
noget ganske uhørt.
Kommunen meddelte således, at den fra udgangen af 2011 ville
fjerne sit årlige tilskud på ca. 2,5 mio. kr., og at der derfor var to
valgmuligheder; - at lukke anlægget eller at skytteforeningerne
overtog drift og ansvar for anlægget.
Med dette som udgangspunkt påbegyndtes en række drøftelser
med kommunen. At det ikke var helt så nemt at tale med
København Kommune som forventet viste sig snart, da de
kommunale interesser i anlægget var spredt over indtil flere
forskellige magistrater. Disse magistrater arbejder ud fra hver sin
dagsorden, og har hver sine mål at gå efter, så det var ikke helt så
nemt at tale fremtid med kommunen, som først antaget.
Der udestår derfor endnu en del forhandlinger om ikke bare
anlæggets drift, men også om fremtid for eksisterende
bebyggelse/faciliteter på anlægget.
Som bruger af anlægget erkender man relativt hurtigt, at det mange
steder trænger kraftigt til en kærlig hånd i form af vedligeholdelse.
Den i kommunen ejendomsansvarlige magistrat har krævet et
større millionbeløb i betaling for standpladshusene, hvilket
brugerne finder ganske urimeligt, da vedligeholdesstanden lader
noget tilbage at ønske, og da samtlige bygninger er opført i

forbindelse med etablering af Øresundsforbindelsen, og derfor
betalt af Øresundsforbindelsen, har Københavns Kommune således
ingen udgifter haft i forbindelse med etablering af faciliteterne på
skyttecentret. Det samme forhold gør sig gældende for
Våbenhuset, der er opført af skytteforeningerne.
Status i dag for Københavns Skyttecenter er, at drøftelserne med
kommunen stadig pågår. Driften af anlægget er dog allerede fra 1.
januar 2012 overgået til skytteforeningerne, der nu er gået sammen
i en skydebaneforening for at kunne løfte denne opgave. Den store
udfordring omkring økonomi for driften er således endnu ikke
fuldt afklaret, hvilket vi dog håber, at den snart bliver.
For Skyttelauget betyder ændringen på skyttecentret, at der skal
betales et beløb på 5000,- kr. som en slags indskud, og herudover
et årligt medlemsgebyr på 1200,- kr. til skydebaneforeningen.
Efterfølgende skal der naturligvis også betales for baneleje,
ligesom vi har været vant til gennem alle årene.
Om ændringen af driftsforholdende kommer til at betyde mere end
blot det nævnte medlemsgebyr, er ikke afklaret endnu, men det
kan nok forventes, at brugerne skal yde en mere aktiv indsats i
forbindelse med drift og vedligeholdelse af anlægget.
Med hensyn til den daglige brug af anlægget mærker skytterne
ikke det store til ændringen. Selvfølgelig er der ændringer, men
endnu kan vi ikke helt sige, hvorvidt dagligdagen er gjort mere
besværlig. Skyttelauget håber selvfølgelig, at skydningen kommer
til at forløbe som hidtil, idet vi dog godt kunne ønske, at
elektronikken i markeringsanlægget fremover kommer til at
fungere noget bedre. Der er dog begrundet håb herom, idet der fra
flere steder er tilbudt hjælp fra kyndige skytter til vedligeholdelse
af materiellet.
Indtil nu tror alle på, at skyttecentret kan videreføres til glæde for
alle aktive skytter i det storkøbenhavnske område, og så afventer
vi spændt forhandlingerne med Københavns Kommune.
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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
Kontonr. 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)

JANUAR
Onsdag 18
Søndag 22
Onsdag 25
Søndag 20

Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod

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

FEBRUAR
Onsdag 01
Søndag 05
Onsdag 08
Onsdag 15
Søndag 19
Onsdag 22
Onsdag 29

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Banko
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m

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

MARTS
Søndag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag

04
07
10
14
18
21
25
28

Langdistance på Kalvebod
Træning, handicapskydning og spisning 15 m
70 års jubilæumsfrokost
Trekantskydning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Regionskydning 15 m
Træning 15 m

kl. 0800
kl. 1830
kl. 1215
kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 0900
kl. 1830

APRIL
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag

04
11
15
18
28
29

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Trekantskydning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Mesterskab 15 m
Generalforsamling
Langdistance på Kalvebod

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

