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HANDICAP
OG SPISNING

Skyttelauget ønsker godt nytår,
og byder velkommen til et år,
med en masse spændende og
sjove aktiviteter. Frem til april
bydes der blandt andet på …

KONTINGENT

FØDSELSDAG
25. FEBRUAR

KONTINGENT 2015
Julen med al dens travlhed og aktivitet er nu overstået, og et nyt
blad på kalenderen er vendt. Det nye blad fortæller ikke blot om en
ny dag, men fortæller også at vi nu er gået ud af det gamle år og
ind i et nyt.
Med indgangen til et nyt år er det igen blevet tid til betaling af
kontingent til Garderforeningens Skyttelaug. For at en forening
som Skyttelauget skal kunne virke til glæde for sine medlemmer
skal der være et fornuftigt økonomisk grundlag, og dette grundlag
udgøres primært at medlemskontingent.
Kontingent for 2015 er uændret:
• Aktive
200,- kr.
• Passive
100,- kr.
• Støtte-medlemmer 50,- kr.
Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent for 2015 er 15.
februar. Efter denne dato vil der blive pålagt 50,- kr. til årets
kontingent. Betaling kan ske i Skydekælderen eller overføres via
netbank eller netgiro til Skyttelauget (se kontonummer i telefon og
adresselisten).
………………………………………………………………………………….

GENERALFORSAMLING
Garderforeningens Skyttelaugs Generalforsamling afholdes i år
Onsdag d. 29. april 2015
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
Så skal vi igen til at skyde Gardernes Landsskydning på 15 m.
Præsidiets Skydeudvalg har sendt skydeskiver ud, og de ligger nu
klar på skydebanen og venter på at blive brugt.
Gardernes Landsskydning er, som navnet siger, en landsdækkende
skydning mellem gamle gardere, og den afholdes hvert år fra
januar og frem til begyndelsen af april.
Skyttelauget har deltaget i landsskydningen, siden den blev skudt
første gang i 1963. Skyttelauget har dog på intet tidspunkt figureret
i den efterfølgende resultatliste, så hvordan kan nu dette hænge
sammen. Forklaringen herpå er dog ganske enkel, idet
Skyttelauget står for den praktiske gennemførelse af skydningen
for Garderforeningen i København, og at det derfor er
Garderforeningen i København, der står som deltager i
landsskydningen.
Skydningen afvikles som allerede nævnt i perioden fra januar og
frem til begyndelsen af april. Den skydes på hjemmebane, og den
kan skydes på alle Skyttelaugets 15 m skydedage. Skydningen er
som en almindelig 20-skuds serie, hvor der skydes prøveskud, og
herefter 20 gældende skud.
Målsætningen for deltagelse i år er måske lidt ambitiøs, men målet
for Garderforeningen i Københavns deltagelse er 50 gamle gardere
– eller flere – og for at kunne nå dette ambitiøse mål, har
foreningen brug for at også DU kommer på skydebanen og skyder
landsskydning.
Find nu din kalender frem og se, om ikke der er en onsdag, hvor
du kan komme en tur på kortdistancen. Hvis du kombinerer det
med en aften med handicapskydning, så vil der jo også være
mulighed for et par stykker smørrebrød.
Vi ses til landsskydning 15 m.

LANDSSKYDNING 200 M 2014
Fra begyndelsen af august og frem til udgangen af september gik
det løs igen. De Danske Garderforeninger havde indbudt alle
garderforeninger og gamle gardere til at deltage i Landsskydning
på 200 m.
Siden landsskydning 200 m blev afholdt for første gang, har
Garderforeningen i København, og dermed Garderforeningens
Skyttelaug, været at finde blandt deltagerne, og sådan var det
naturligvis også i 2014.
Netop landsskydning har altid været den vigtigste skydning på
året, og selvom det altid er dejligt for foreningen af den og dens
deltagere placerer sig flot på den endelige resultatliste, så er det at
være med, og helst med det største antal deltagere det vigtigste.
Fortalt i punktform ser Garderforeningen i Københavns deltagelse
således ud:
• 37 deltagere ud af 172 deltagere på landsplan.
• Vinder af 1. division og dermed vinder af pokalen.
• Nr. 2 i 2. division og dermed vinder af en riffelplade.
• Nr. 2 i 3. division og dermed vinder af en riffelplade.
• Bedst skydende hold samlet og dermed vinder af en faneplade.
• Trediebedst skydende hold og dermed vinder af en faneplade.
• 2 x bedste skytte inden for en 10-års årgang.
• 13 x individuelle riffelplader.
Ud over de her nævnte resultater opnåede flere skytter flotte
personlige resultater, så samlet set kan både Garderforeningen i
København, Skyttelauget og de deltagende skytter kun være
tilfredse.
Indtil næste års landsskydning på 200 m vil vi tillade os at hvile på
laurbærerne. Et stort tillykke til alle med de flotte resultater.

SKYTTELAUGETS FØDSELSDAG
25. februar 1942 blev Garderforeningens Skyttelaug stiftet. I år er
det således 73 år siden, at en gruppe gamle gardere mødtes med
det formål at danne et skyttelaug under Garderforeningen i
København
At Garderforeningens Skyttelaug nu runder de 73 år skal
naturligvis markeres. Helt tilfældigt falder den 25. februar i år på
en onsdag, så i år kan vi fejre Skyttelaugets stiftelsesdag på dagen.
Skyttelauget vil derfor gerne invitere alle medlemmer til at møde
frem på skydebanerne i Carlsberg Fritidscenter onsdag den 25.
februar og være med til markeringen af årsdagen. Aftenens
program vil være et ”typisk” skyttelaugs program, hvor skydning,
hyggeligt samvær og lidt godt til ganen blandes i én cocktail.
Aftenen vil således byde på en 20 skuds fødselsdagsskydning
efterfulgt af kaffe, kage og naturligvis et glas portvin.
Husk det nu, sæt kryds i kalenderen ved 25. februar.
-------------------------------------------------------------------------------ONSDAGS SPISNING
Handicapskydning og efterfølgende spisning hører sammen, lige
som gamle gardere og spisning hører sammen.
For indeværende sæson vil der blive budt på traktement således:
• Onsdag 4. februar
Handicapskydning og smørebrød
• Onsdag 25. februar Fødselsdagsskydning og kaffe og kage
• Onsdag 4. marts
Handicapskydning og smørebrød
• Onsdag 1. april
Handicapskydning og smørebrød
• Onsdag 29. april
Generalforsamling og spisning
Tilmelding til spisning er nødvendigt senest ugen før, og sker
enten på skydebanen eller til formanden på mail

ÅRETS BANKO-AFTEN
Et års venten er snart forbi. Om ikke så længe er det
igen tid for afholdelse af Årets Bankoaften.
Årets bankoaften er nu fastsat til onsdag den 11.
februar 2015, og du er naturligvis meget velkommen.
Frederiksberg Slot vil også i år danne rammen om
Garderforeningens Skyttelaugs årlige bankoaften, og
selvom mindre måske kan gøre det, så er det vel et
passende sted af afholde banko.
Aftenens forløb og tilbud til dig vil være en næsten tro
kopi af tidligere års bankoaftner. Vi mødes spændte i
Frederiksberg slots cafeteria,
hvor vi dykker ned i den store
bunke af bankoplader, for her at
sikre os lige netop de plader, der
gemmer
de
helt
rigtige
bankonumre i sig. Erfaring fra
tidligere år har vist hver enkelt
spiller, hvilke talkombinationer,
der altid råbes op, og dermed hvordan de rigtige plader
skal se ud. Herefter gælder det om at få valgt den
rigtige bankostol, hvor udsyn, lyd og belysning er lige
præcis korrekt, så man under spillet kan henlede sin
fulde opmærksomhed på, at komme med tilråb og
kommentarer til opråberen, når han nu alligevel ikke
vælger de ”rigtige” numre. Dette koncept er anvendt
flere gange, så hvorfor ændre på det.

FREDERIKSBERG SLOT
Indkørsel til slottet sker ad Roskildevej inde fra byen,
og så til højre ind gennem porten, og parkeringen er fri i
slotsgården.
Aftenens præmiebord er svært at beskrive, - det skal
opleves.
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.
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 11. februar på
Frederiksberg Slot.

NYTÅRS SALUT
I starten af december modtog Skyttelauget en invitation fra KS,
Kjøbenhavns Skytteforening, som for tredie år i træk inviterede til
Nytårs Salut.
I løbet af et år modtager Skyttelauget et større antal invitationer til
deltagelse i diverse skydninger, så det at modtage endnu en
invitation var jo ikke usædvanligt. Det usædvanlige i denne
invitation var imidlertid, at der blev inviteret til skydning den 31.
december.
Rygtet om skydningen blev spredt mellem skytterne og onsdag den
31. december mødte frem gamle gardere op på Københavns
Skyttecenter for at være med til Nytårs Salut.
Ud over dato for skydningens afholdelse var også selve
skydningen lidt usædvanlig. I alt skulle der skydes 15 skud, fordelt
med 5 prøveskud på 5 minutter, efterfulgt af 2 x 5 gældende skud
på tre minutter. Skydeafstanden var 300 m, og de gældende skud
skulle afgives på sort skærm. Det krævede, at hver enkelt fik
indstillet sit sigte og var sikker på sin indskydning, for med sort
skærm, er det jo umuligt at korrigere sin træfning under skydning.
Da sidste skud var afgivet samledes alle ca. 25 deltagere i SKAK
huset til en kop gløgg og varme æbleskiver. Her ventede man så,
til alle markeringsstrimler var scannet ind og lagt på computer.
Den endelige resultatliste blev herefter vist på storskærm, hvor
man så skudbilledet fra markeringsstrimlen for én skytte ad
gangen, hvorefter man gættede på, hvis strimmel det var, eller man
gættede på, om det nu var ens eget resultat, som blev vist. En
anderledes og sjov måde at gøre det på.
Nytårs Salut var nu overstået, og alle blev ønsket et godt nytår,
ligesom alle blev inviteret til deltagelse i 2015, - datoen er også her
den 31. december.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
FØDSELSDAGSSKYDNING 15 M
Onsdag den 25. februar kan Skyttelauget fejre sin 73 års dag. Dette
skal naturligvis fejres med både skydning, kaffe, kage og et glas
portvin.
Sæt kryds i kalenderen og kom forbi skydebanerne på Carlsberg
Fritidscenter og vær med til at fejre dagen.

REGIONSSKYDNING 15 M
Invitation er endnu ikke modtaget, men skydningen vil formentligt
blive afholdt en søndag i marts. Skyttelauget vil naturligvis deltage
med et hold, og da alle kan være med, er der også plads til dig.
Nærmere information om skydningen vil tilgå, når invitation er
modtaget.

TREKANTSKYDNING 15 M
Selv om invitation til årets Trekantskydning mellem Skyttelauget,
Nordre Birks Garderforening og Søndre Birks Garderforening
endnu ikke er modtaget, vides det dog med sikkerhed, at
skydningen finder sted i Glostrup og med Søndre Birks
Garderforening som vært.
Skydningen vil blive afviklet onsdag den 11. marts 2015, og alle er
meget velkommen til at deltage.
Efter skydningen vil der være fælles spisning, men sted herfor er
endnu ikke helt fastlagt.
Da Trekantskydningen er for alle gamle gardere, så meld dig til.
Tilmelding skal ske ikke senere end 4. marts, og kan ske enten til
en træningsaften på 15 m eller ved mail til formanden.

LIDT OM SIGTEKORNET
Sigtekornet runder i år sin årgang
nummer 54, og er dermed nok et
af de ældste foreningsblade inden
for De Danske Garderforeninger.
Sigtekornet udkom i mange år
med en hyppighed på 10 – 12
numre årligt. Det udkom i A-4
størrelse og kun med en enkelt side hver gang. I april 1984 udkom
Sigtekornet i A-5 format.
Sigtekornet er siden 1988 udkommet med 4 numre årligt og med et
sidetal, der har varieret fra 4 og op til 24 sider.
Sigtekornets hoved har på nær i perioden 1984 til 1987 prydet
bladets forside fra de første år.
Sigtekornet har gennem sin levetid haft 4 redaktører, hvoraf de
mest markante har været Leif Søborg og Flemming Grønning.
Sigtekornet har siden 2007 været at finde på internettet. På
hjemmesiden www.garderportal.dk kan bladet findes ved at scrolle
ned til Garderforeningen i København. Bladet kan også findes
direkte på www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html.
Sigtekornet bringer som papirudgave en sjælden gang fotos fra
forskellige aktiviteter. Da billederne har tendens til at blive lidt grå
og utydelige, vil fotos fra særlige arrangementer og aktiviteter
derfor i stedet blive bragt i udgaven på internettet. Således
indeholdt Sigtekornet fra november 2014 i alt 6 sider med hele 69
fotos.
Sigtekornet er dit medlemsblad, og skal derfor indeholde, hvad du
gerne vil have. Har du derfor ønsker eller ideer til indhold, så lad
det gå videre til den nuværende redaktør.

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
Giro-konto: Reg. Nr.1551
Konto Nr. 0007132409
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf.: 22 49 48 46
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
Jørn Knudsen
Niels M. Knudsen
Strandboulevarden 175, st. th.
Fælleddiget 37
2100 København Ø
2300 København S
Tlf.: 44 70 21 55
Tlf.: 42 54 09 06
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk
SKYDEBANER
KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
.

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

JANUAR
Onsdag 14
Onsdag 21
Søndag 25
Onsdag 28

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

kl.
kl.
kl.
kl.

1830
1830
0800
1830

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

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

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

1830
0800
1830
1830
0800
1830

MARTS
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

04
08
11
18
22
25

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Trekantskydning 15 m hos Sdr. Birk
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

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

1830
0800
1830
1830
0800
1830

APRIL
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

01
08
12
15
22
26
29

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

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

1830
1830
0800
1830
1830
0800
1830

