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GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
KAN DEN 25. FEBRUAR 2017 FEJRE SIT
75 ÅRS JUBILÆUM

LANDSSKYDNING 15 M
Næste store skydning for alle gamle gardere er Landsskydning 15
m. Også i 2017 vil Skyttelauget naturligvis stå for gennemførelse
af landsskydningen på vegne af Garderforeningen i København, så
nu er det bare om at få de gamle gardere til at komme en tur på
skydebane.
Landsskydningen kan skydes på hjemmebane, hvilket vil sige, at
du kan kombinere at komme en tur på skydebanen og samtidig få
skudt din landsskydning. Hvis du så samtidig vælger at skyde i
forbindelse med en handicapskydning, så kan du oven i dette også
være med til en hyggelig afslutning med spisning efter
skydningen.
Gennem de seneste to år har Garderforeningen i København været
den størst deltagende forening. Dette mål har vi også for 2017,
men det bliver svært at nå. Specielt en forening har sat sig for, at
deltage med flere skytter end København i år, og vi er direkte
blevet udfordret af denne forenings formand.
Såfremt København skal lykkes for tredie år i træk at være størst
deltagende forening kræver det, at alle mand skal af huse og en tur
på skydebanen. Skyttelauget er klar med skiver og patroner, så nu
er det bare op til hver enkelt at få kigget på kalenderen over egne
gøremål onsdag aften, og så finde en onsdag hvor Landsskydning
15 m kan blive skrevet ind.
Skyttelauget håber, at så mange som muligt vil kunne finde en
plads i kalenderen til at komme og skyde landsskydning 15 m. At
deltage i denne skydning har altid været den vigtigste skydning på
kortdistancen, idet vi deltager på vegne af Garderforeningen i
København, og idet vi med deltagelse i landsskydningen viser, at
vores moderforening slutter trofast op bag et landsdækkende
arrangement i De Danske Garderforeninger.
Vel mødt på skydebanen, og vel mødt til Landsskydning 15 m.

KONTINGENT 2017
Nytåret er nu passeret og Skyttelaugets fortsæt for 2017 er, at
jubilæumsåret skal skydes ikke blot godt i gang, men skydes ind
hele året. Med dette fortsæt bliver der behov for en sund økonomi,
og denne sikres blandt andet gennem dit kontingent. Skyttelaugets
kasserer sidder klar til at modtage kontingent fra alle medlemmer,
så nu er det bare med at få betalt.
Kontingentet for 2017 er fortsat uændret:
 Aktive
200,- kr.
 Passive
100,- kr.
 Støttemedlemmer 50,- kr.
Kontingent indbetales på Reg. Nr. 1551, kontonr 0007132409, og
bedes indbetalt senest 15. Februar. Kontingent kan også indbetales
på kortdistancen.
ooo0ooo

GENERALFORSAMLING 2017
Garderforeningens Skyttelaug indkalder herved til afholdelse af
ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl 1900 på
Frederiksberg Slot
Dagsorden vil være ifølge vedtægterne for Garderforeningens
Skyttelaug.
For en god ordens skyld skal nævnes, at deltagelse i
generalforsamling jævnfør Skyttelaugets vedtægter kun kan ske
ved gyldig indbetaling af kontingent for 2017. Kontingent skal
være indbetalt senest 15. marts. Ved manglende indbetaling vil et
medlem automatisk blive slettet.
Endelig dagsorden vil fremgå af næste nummer af Sigtekornet

ÅRETS BANKO-AFTEN
Årets banko-højdepunkt er lige om hjørnet, og i et
jubilæumsår kan det kun blive noget ganske særligt at
deltage i Skyttelaugets jubilæumsårsbanko.
Årets bankoaften - er fastsat til onsdag den 22.
marts 2017, og du er naturligvis meget velkommen.
Aftenens forløb vil være en blanding af spænding og hygge.
Man mødes i slottets cafeteria og hilser pænt på hinanden,
inden man med iver og koncentration dykker ned i kassen med
bankoplader. Alle de rigtige plader med alle de rigtige numre
findes i kassen, der betales, og så
afventer man at spillet skal begynde.
Frederiksberg Slot vil også i år
danne de ydre rammer for vor
Banko+aften, ligesom slottet har gjort i efterhånden
flere år. De ydre rammer er dermed ganske passende til
Årets Banko-aften.
Tilmelding til deltagelse er nødvendigt, da en samlet
liste over aftenens deltagere skal afleveres til vagten på
Frederiksberg Slot. Tilmelding sker enten på skydebanen
eller ved mail til stoltenborg@mail.dk. Tilmelding senest
19. marts.
Indkørsel til slottet sker ad Roskildevej inde fra byen,
og så til højre ind gennem porten, og parkeringen er fri i
slotsgården.

FREDERIKSBERG SLOT
Hvad så med præmierne. Andre bankospil har et
præmiebord, Skyttelauget har Præmiebordet. Et rigt
udvalg af præmier vil være at finde på præmiebordet, og
der er således meget at spille om. Eneste udfordring er
dog stadig, om alle forstår at beherske sig, så der kan
ske en jævn fordeling af præmierne.
Dørene til bankosalen vil blive åbnet kl. 18.30, og her
vil der også blive åbnet for salg af plader. Vil man således
være sikker på, at der ikke kommer nogen og snupper ”de
rigtige” plader, og vil man samtidig være sikker på at
finde den helt rigtige vinderstol, så er det kl. 18.30, at
man skal være klar.
Præcis kl. 19.00 (og det er formanden, som bstemmer
hvornår klokken er ”præcis” 1900) vil aftenens første
nummer blive råbt op, og herefter går det slag i slag med
lutter gode numre indtil præmiebordet er tomt.
Deltagelse i Skyttelaugets bankoaften er for alle gamle
gardere med familie, samt gode venner af Skyttelauget.
Vigtigst for deltagelse er, at man møder frem med godt
humør og lyst 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 22. marts
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2017
Indbydelse

I anledning af
Garderforeningens Skyttelaugs
75 års jubilæum
Inviteres
foreningens medlemmer med ledsager
til
Jubilæumsfrokost
i officersmessen på Livgardens Kaserne
Lørdag den 25. februar 2017.

Program
 1200
 1210
 1230
 1300


Vi mødes ved Garderstatuen
Kranselægning
Velkomstdrink i officersmessen
Frokost
Kaffe og the med avec

Pris pr. deltager er 75,- kr, der bedes indbetalt på foreningens
konto Reg nr. 1551 og kontonr. 0007 132409 ikke
senere end 1. februar. Husk at påføre navn og antal personer
ved indbetaling.
Tilmelding
 Tilmelding sker via mail til formanden
stoltenborg@mail.dk efter først til mølle princippet - max
deltagerantal er 50 personer.
 Ved tilmelding bedes opgivet eget samt ledsagers navn.
 I tilfælde af overtegning meddeles dette via mail.
 Tilmelding af først gældende ved modtagelse af betaling.
 For parkering bedes oplyst registreringsnummer.
Påklædning: Sober jubilæumspåklædning.

JUBILÆUMS SKYDNINGER
Naturligvis skal Skyttelaugets 75 års jubilæum også markeres på
skydebanerne. Det betyder, at der både på kortdistancen og på
langdistancen vil blive markeret, at vores forening nu runder 75 år.
På kortdistancen vil dagen blive markeret allerede onsdag den 22.
februar, hvor vi efter skydning vil samles og fejrer jubilæet med
kaffe, lagkage og nok også et glas portvin. Tilmelding er ikke
nødvendigt, men for at sikre at der der er både lagkage og portvin
nok, er man meget velkommen til at fly en mail til formanden om
deltagelse.
På langdistancen vil jubilæet blive markere søndag den 5. marts.
Det præcise indhold af markeringen er endnu ikke helt fastlagt,
men for at blive i Skyttelaugets ånd, så vil dagen blive fejret med
lidt godt at spise og nok også en lille en. Ej heller her er tilmelding
nødvendigt, men man er velkommen til at fly formanden en mail
om deltagelse.
HANDICAPSKYDNINGER OG SPISNING
Man kan næsten fristes til at sige, at hele forårssæsonen kun i
begrænset omfang handler om skydning og i større omfang handler
om spisning, men sådan er det absolut ikke.
Skyttelaugets jubilæum skal naturligvis markeres, og hvordan gør
man bedst det, - nemlig med lidt godt at spise og et enkelt glas
hertil.
Herudover afholdes der naturligvis også i foråret den normale
handicapskydning med efterfølgende spisning. hvor alle er
velkommen. For resten af sæsonen vil der være afsluttende
spisning med et par stykker smørrebrød efter handicapskydning
således: 4. januar – 1. februar – 1. marts – 5. april
Husk tilmelding til disse spisninger.

LANDSSKYDNING 200 M 2016
Som nævnt i sidste nummer af Sigtekornet er sidste skud for
længst skudt i 2016 udgaven af Landsskydning på 200 m. Siden
starten af oktober har Skyttelauget med spænding afventet at
modtage en resultatliste, så årets indsats kunne dokumenteres.
Nu er resultatlisten modtaget, og med glæde kan det nu ses sort på
hvidt, at det har været en succesfuld Landsskydning for
Garderforeningen i København.
Deltagermæssigt kunne vi med 37 deltagende skytter konstatere, at
københavnerne også i år var den størst deltagende forening. Med
37 deltagere deltog København med næste dobbelt så mange
skytter som den næstbedste forening.
På resultatsiden gik det også godt. Både hold og skytter klarede sig
ikke bare flot, - men meget flot. For de københavnske hold blev
den endelige placering således:
 Hold 1 Vinder af 1. Division
 Hold 2 Nr. 5 i 1. Division
 Hold 3 Nr. 7 i 1. Division
 Hold 4 Vinder af 2. Division
 Hold 5 Nr. 7 i 2. Division
 Hold 6 Vinder af 3. Division
 Hold 7 Nr. 8 i 3. Division
 Hold 8 Nr. 4 i 4. Division
 Hold 9 Nr. 6 i 4. Division
 Hold 10 Nr. 8 i 4. Divison
 Hold 11 Nr. 4 i 5. Division
 Hold 12 Nr. 2 i 6 Division
Individuelt blev det til mange gode resultater. At et resultat er godt
har ikke noget med placering at gøre, men knytter sig alene til den
enkelte skytte. Resultatmæssigt var det dog John Nielsen, der
ramte det flotteste resultat, og han kan nu kalde sig Landsskytte.

KOMMENDE AKTIVITETER

TREKANTSKYDNING 15 M
Skyttelauget har endnu ikke modtaget indbydelse til deltagelse i
Trekantskydning på 15 m. Vi forventer, at modtage indbydelse fra
Nordre Birks Garderforening i begyndelsen af det nye år, og ser
frem til at igen at møde Nordre Birks og Søndre Birks
Garderforening til vores fælles dyst.
Hvorvidt vi igen skal til Rudersdal og skyde, eller om
skydebanerne i Lyngby er blevet færdige og klar til brug igen, må
tiden vise.
Nærmere om Trekantskydning vil tilgå på skydebanen og via en
Hej-Rødder-mail.
ooo0ooo
REGIONSSKYDNING 15 M
Et fast element i forårets skydninger er deltagelse i den fælles
Regionsskydning på 15 m. Skydningen finder normalt sted i marts,
og det forventes den også at gøre i år.
Invitaion til Regionsskydning tilgår sædvanligvis tæt
afholdelse, så alle bedes være klar med relativt kort varsel.

på

Nærmere om Trekantskydning vil tilgå på skydebanen og via en
Hej-Rødder-mail.
ooo0ooo
JUBILÆUMSSKYDNINGER
Husk de to jubilæumsskydninger. Lad os sammen markere denne
store begivenhed for Skyttelauget, og lad os gøre det, så det bliver
husket i mange år fremover; - 22. februar på kortdistancen og 5.
marts på langdistancen.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole C. Rasmussen
Jægergangen 11
Rødkildevej 60
2880 Bagsværd
2400 København NV
Tlf.: 4444 2473
Tlf.: 5327 9274
E-mail: stoltenborg@mail.dk
Giro-konto: Reg. Nr. 1551
Konto Nr. 0007132409
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
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.: 4353 1060
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.: 4470 2155.
Tlf.: 4254 0906
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk

SKYDEBANER
KORTDISTANCE
DGI-Byen

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf.: 3252 5344 (vagten)

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

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

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

1830
0800
1830
1830
0800
1830

FEBRUAR
Onsdag 01
Søndag 05
Onsdag 08
Onsdag 15
Søndag 19
Onsdag 22
Lørdag 25

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Jubilæums frokost på Livgardens Kaserne

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

1830
0800
1830
1830
0800
1830
1200

MARTS
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

01
05
08
15
19
22
29

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

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

1830
0800
1830
1830
0800
1900
1830

APRIL
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag

02
05
12
19
26
30

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

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

0800
1830
1830
1830
1900
0800

