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Jul og Nytår er nu overstået, og
forhåbentligt har alle haft nogle gode
dage med afslapning og hygge i
familiens skød.
Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år med mange
udfordringer og tilbud står for døren. Skyttelauget kan med
sikkerhed også i 2013 love, at der bliver rig lejlighed til at mødes
på skydebanerne, og at der bliver mange tilbud om træning og
konkurrence til vore skytter. Nu er det så op til den enkelte at
koordinere de mange tilbud med en sikkert travl kalender, således
at der også bliver tid til et smut på skydebanen
Årets første tilbud er:
 Landsskydning 15 m,
der skydes fra januar
til udgangen af marts.
 Bankoaften 6. februar,
hvor bankohallerne på
Frederiksberg Slot
byder inden for.

KONTINGENT 2013
Det forlyder fra pålidelig kilde, at Skyttelaugets kasserer er i godt
humør i øjeblikket. Det forlyder også, at hans gode humør skyldes,
at rigtig mange på nuværende tidspunkt har betalt kontingent for
2013.
Penge skal der til for at drive vores
forening, og kontingentet er det
økonomiske grundlag for foreningen.
Når man tænker på, hvor mange
aktiviteter i form af skydninger og
mere sociale og familierettede
aktiviteter, der krydret med jævnlig
udsendelse af Sigtekornet, er på et år, så er et kontingent på 180,kr. for aktive skytter, og 100,- kr. for passive skytter i grunden ret
så beskedent.
Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent for 2013 er 15.
februar. Kontingent kan betales i Skydekælderen eller indbetales
på girokonto (se kontonummer i telefon og adresselisten) eller
indbetales på det i december tilsendte indbetalingskort.
………………………………………………………………………………….

GENERALFORSAMLING
Garderforeningens Skyttelaugs Generalforsamling afholdes i år
Onsdag d. 24. april 2013
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.
Dagsorden m.m. vil fremgå af næste nummer af Sigtekornet.

LANDSSKYDNING 15 M
Årets Landsskydning 15 m står for døren. Indbydelse til
skydningen blev modtaget i slutningen af det gamle år, og skiverne
til skydningen blev bestilt med det samme. Lige nu ligger der
således at masse skivesæt på vore 15 m baner og venter på, at de
mange ivrige skytter skal komme og skyde hul i dem.
Nogen vil sikkert spørge sig selv om, hvorvidt det nu også er så
nødvendigt at lige præcis ”jeg” kommer og skyder landsskydning,
og hertil er der kun at sige; JA der er.
Gardernes Landsskydning 15 m er en traditionsrig skydning med
omkring 50 år på bagen, og siden den blev skudt første gang, har
Skyttelauget deltaget heri på vegne af Garderforeningen i
København. Dette skal der naturligvis ikke ændres ved.
Igennem flere år her det været et mål, at Garderforeningen i
København ville være den størst deltagende forening på landsplan.
Det er lykkedes nogle gange, men vi må erkende, at der er et par
små garderforeninger ude i landet, der har en fantastisk flot
deltagelse i netop Landsskydningen. Hvis vi vil slå denne
deltagelse, så skal alle mand af huse, og derfor er netop Din
deltagelse nødvendig.
Herudover skal det ikke glemmes, at en tur på skydebanen altid er
fornøjeligt. Man for lejlighed til at udfordre sig selv med et gevær,
og hvem ved måske kan man blive positivt overrasket over stadig
at kunne ramme pletten, man vil møde gamle garderkammerater,
og såfremt man kommer den første skydeonsdag i februar, marts
og april vil der være mulighed for at få et par stykker smørebrød
med (hvis man har meldt til senest søndagen før).
Få nu fundet din kalender frem, og få den afstemt således, at også
du kan være med til Landsskydning 15 m. Alle er velkommen og
alle resultater tæller med i konkurrencen. Vel mødt.

ÅRETS BANKO-AFTEN
Så er det nu. Årets Bankoaften, er lige om hjørnet.
Årets bankoaften er fastsat til onsdag den 6. februar
2013, 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 jo 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 er 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 passende for Skyttelauget med eget
slot til sin bankoaften.
Indkørsel til slottet sker ad Roskildevej inde fra byen,
og så til højre ind gennem porten, og parkeringen er fri i
slotsgården.

FREDERIKSBERG SLOT
Aftenens præmiebord kan forventes at være af samme
niveau som tidligere år, hvilket vil sige med et næsten
uanet antal præmier. Eneste udfordring vil være, om man
forstår at beherske sig, for 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
6. februar på Frederiksberg Slot.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Ø-STÆVNE
Invitationen til årets Ø-stævne er modtaget, og lige nu ser det ud
til, at vi skal skyde i DGI byen på en af følgende dage; tirsdag 29.
januar, torsdag 31. januar eller mandag 4. februar. Den endelige
skydedag aftales på vore skydeaftener og senest onsdag den 23.
januar.
Ø-Stævne skydes på 15 m for både salonriffel og luftriffel. For
salonriffel skydes der en 20 skuds hovedskydning og, hvis man vil,
en 20 skuds mesterrunde. For luftriffel skydes kun 20 skuds
hovedskydning.
Alle kan deltage, men send en mail til formanden eller bliv skrevet
på listen i skydekælderen, hvis du har lyst til at være med.

TREKANTSKYDNING 15 M
I år skal vi ud og besøge Nordre Birks Garderforening. Endnu har
vi ikke modtaget invitation, men forventer at vi skal skyde i marts.
Det store spørgsmål er så blot, hvor vi skal skyde, idet
skydebanerne i Lyngby ikke er brugbare for øjeblikket. Nærmere
information vil tilgå, når indbydelse er modtaget.
.

REGIONSSKYDNING 15 M
Jamen selvfølgelig skal vi da skyde Regionsskydning på 15 m
mellem alle garderforeninger på Sjælland, men vi ved bare ikke
hvor og hvornår. Igen forventes skydningen af finde sted en lørdag
i marts. Nærmere vil tilgå, når indbydelse er modtaget.

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)

JANUAR
Onsdag 09
Onsdag 16
Søndag 20
Onsdag 23
Onsdag 30

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

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

FEBRUAR
Søndag 03
Onsdag 06
Onsdag 13
Søndag 17
Onsdag 20
Onsdag 27

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

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

MARTS
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag

03
06
13
17
20
27
31

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

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

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

