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SKYTTELAUGET FYLDER 69 ÅR

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 27.
APRIL KL. 18.30 PÅ FREDERIKSBERG SLOT.

AMTSMESTERSKABER PÅ 15 M
Mon ikke at alle kender til, at der pludselig står at læse, at
fortsættelse følger. Dette var lige præcis hvad der skete i sidste
nummer af Sigtekornet, hvor der blev fortalt om Skyttelaugets fine
indsats ved amtsmesterskaberne på 15 m den 15. og 16. februar.
Nu foreligger den endelige resultatliste, så Sigtekornet kan her
bringe de sidste resultater. Resultaterne for skydning med riffel
kaliber .22 blev givet i sidste nummer, så eneste udestående er
resultaterne på skydning med luftriffel.
Selvom skydning med luftriffel ikke er noget, som vore skytter gør
det meget i til daglig, så havde 2 skytter alligevel valgt at tage
udfordringen op. At det ikke var så ringe endda, fortalte
resultaterne bagefter, hvor Axel Vermehren skød sig til en 1. plads
i veteran 2 rækken, og Torben Sonne skød sig til en 2. plads også i
veteran 2 rækken. Endnu to flotte resultater.
oooOooo
LANDSSKYDNING 15 M
Så skal der lige slås endnu et slag for årets landsskydning 15 m.
Dette er årets vigtigste skydning på kortdistancen, så her bør alle
gamle gardere af huse og deltage. Landsskydningen skydes på
vore egne skydebaner på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, som en
helt almindelig 20 skuds serie.
Du kan stadig nå at skyde din landsskydning, idet der skydes helt
frem til onsdag den 6. april.
Kom og vær med, og vær på den måde med til at markere, at
Skyttelauget og Garderforeningen i København støtter op bag en
traditionsrig skydning mellem alle gamle gardere i hele Danmark.
Vi ses på skydebanen til Landsskydning.

GENERALFORSAMLING
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
Garderforeningens Skyttelaug afholder ordinær Generalforsamling
onsdag d. 27. april 2011 kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. Dagsorden jf.
Skyttelaugets vedtægter.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Kassererens beretning.

4.

Indkomne forslag.
Optagelse af Skyttelaugets Venners Fond i Skyttelauget.

5.

Fastsættelse af kontingent.

6.

Valg af formand.
På valg Jan Stoltenborg. Villig til genvalg.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg John Nielsen. Villig til genvalg.
På valg Ole Abildgaard. Villig til genvalg.

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
På valg Otto Jensen. Villig til genvalg.

9.

Valg af revisor.
På valg Jørgen Eklund. Villig til genvalg.

10.

Valg af revisorsuppleant.
På valg Hans-Erik Skov Nielsen. Villig til genvalg.

.
11.

Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg.

12.

Eventuelt.

Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske ikke senere end 23.
april, og kan gøres til John Nielsen på telefon 3252 2268 eller mail
viskum20@gmail.com eller på skydebanen.

KORT REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I
SKYTTELAUGETS VENNERS FOND
Konstitueret formand Bjørn Hansen, startede med at byde
velkomme til alle fremmødte, hvorefter der blev holdt 1 minuts
stilhed til for de medlemmer, som er afgået ved døden i 2010.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Ole C. Rasmussen blev enstemmigt valgt som dirigent.
Referent: Susanne Hansen
Punkt 2. Beretning fra året som gik.
Bjørn orienterede om Fondens arbejde siden sidste
generalforsamling. Desværre havde han været nødt til at overtage
formandsposten allerede i maj, da den valgte formand, Flemming
Grønning, pludseligt døde. Skæbnens veje er uransagelige, for
Flemming døde ganske kort tid efter, at han havde været på
skydebanen til Trekantskydning, - begge dele noget han satte
meget højt.
Bestyrelsen aftalte herefter at fortsætte Fondens arbejde som
normalt, men satte sig samtidig for at overveje Fondens fremtid.
Fonden har i det forløbne år (2010) udbetalt kr. 3.775,00 til diverse
formål i skyttesagens tjeneste, hvilket blandt andet har været til
støtte for deltagelse i Vingstedskydningen samt til indkøb af
materiel til patronfremstilling. Der var ingen medlemstilgang i
2010, og medlemsantal i 2010 var 32.
Bestyrelsens overvejelser om Fondens fremtid har betydet, at den
fremsætter forslag om Fondens nedlæggelse. Mere herom i pkt 4.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3. Gennemgang af regnskab
Bjørn Hansen gennemgik regnskabet. Regnskabet viste en
kassebeholdning på godt 50.000,- kr. Regnskabet blev herefter
godkendt.

Punkt 4. Indkomne forslag .
Bestyrelsen havde fremsat
Skyttelaugets Venners Fond.

forslag

om

nedlæggelse

af

Det er bestyrelsens vurdering, at Fonden i sin levetid har opfyldt
en stor del af sine opgaver i forhold til Skyttelauget. Der er
igennem tiden blevet doneret over kr.60.000 til forskellige formål i
skytternes interesser, og kassebeholdningen til fremtidig støtte er i
dag er på ca. Kr. 50.000,-, men det endelige beløb er ikke opgjort
endnu.
Bestyrelsen foreslog derfor nedlæggelse
overensstemmelse med §10 i Fondens love:

af

Fonden

i

” Fonden kan kun ophæves på den årlige generalforsamling og når
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af
Fondens
ophævelse
overgår
samtlige
værdier
til:
Garderforeningens Skyttelaug til anvendelse i overensstemmelse
med Fondens formål. Såfremt Skyttelauget på dette tidspunkt er
ophævet tilfalder værdierne Garderforeningen i København”
Bestyrelsen redegjorde for sine bevæggrunde til forslaget, og
sammen med Skyttelaugets kasserer blev der redegjort for,
hvordan man forestiller sig at overførsel af Fondens medlemmer
og værdier til Skyttelauget skal finde sted.
Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Fonden og overførelse af
medlemmer og aktiver til Skyttelauget blev vedtaget.
Punkt 5. Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet, og dirigenten takkede
for god ro og orden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

REGIONSKYDNING 15 M
Så har vi modtaget indbydelse til dette års regionsskydning på 15
m. Regionsskydning er en skydning, hvor alle garderforeninger på
Sjælland og tilhørende øer inviteres til at mødes i kammeratligt
selskab og dyste på 15 m.
Skydningen afholdes i år den 27. marts i Frederikssund med
Nordsjællands Garderforening som vært. Vi mødes kl. 0900 i
Frederikssund til fælles morgenbord, og når dette er sat til livs, går
vi på banerne og skyder. Gardersnak bliver der også plads til, og
om ikke andet så bliver der tid til det, når vi spiser fælles frokost
med den medbragte mad.
Alle Skyttelaugets medlemmer er meget velkomne til at deltage, så
sæt dagen af og få en hyggelig dag sammen med gamle gardere fra
andre garderforeninger.
Altså, den 27. marts kl. 0900 i Frederikssund.

LANDSSKYDNING 15 M
Husk at også du meget gerne skal en tur på skydebanen og skyde
din Landsskydning på 15 m.

SKYTTELAUGETS GENERALFORSAMLING
Onsdag den 27. april kl. 18.30 afholder Skyttelauget sin ordinære
generalforsamling på Frederiksberg Slot. Tilmelding til spisning er
nødvendigt senest 23. april.

VINTERTURNERING 15 M
I dette nummer af Sigtekornet er et par steder henvist til
Vinterturnering på 15 m. Nogen vil helt sikkert spørge, hvad det
nu er for en turnering, for der har jo ikke været meldt noget ud
omkring en konkurrence eller turnering.
Vinterturnering på 15 m er en turnering, der nu har et par år på
bagen. Den afviklesci regi af vores Landsdelsforening (tidligere
amtsforening), og den skydes fra septemer til februar.
Skydning til Vinterturnering sker primært som en del af de
almindelige skydninger på hjemmebane. Ved begyndelsen af
sæsonen bliver alle foreninger inviteret til deltagelse, og får så
samtidig angivet 3 datoer, hvor der kan indberettes skyderesultater.
For Skyttelaugets vedkommende samles alle træningsresultater
sammen, og når en skæringsdato nærmer sig for indrapportering,
noteres den enkelte skyttes to bedste resultater. Har en skytte kun
skudt et enkelt resultat, så tæller det naturligvis med.
Alle gældende resultater for hver periode indrapporteres så til
Landsdelsforeningen, der herefter samler dem i den samlede
resultatliste.
Det endelige resultat for den enkelte skytte udregnes på baggrund
af de indrapporterede resultater, som summen af de 3 bedste
resultater. I alt har fra Skyttelauget deltaget 20 skytter i denne
sæsons Vinterturnering.
Hvordan har vore skytter så klaret sig i konkurrence med øvrige
foreninger? Nu er der ikke plads til at nævne alle placeringer, men
det skal dog kort nævnes, at John Nielsen blev nr. 3 i senior 2, Jan
Stoltenborg nr. 3 i Senior 3, Axel Vermehren nr. 1 i Veteran 1,
Torben Sonne nr. 1 i Veteran 2, Bjørn Hansen nr. 2 i Veteran 2, og
Peter Horsten nr. 1 i Veteran 3. Herudover blev det til en række
pæne placeringer, som viste, at de gamle gardere kan endnu.

STORE BANKO-AFTEN I SKYTTELAUGET
De var der alle sammen, - både: ”Ryst posen”, ”Åhhhh”, ”Neeej
den sad jeg og manglede lige før”, ”Kom så med den” og alle de
andre tilråb og udbrud, der hører til en rigtig bankoaften. Og en
rigtig bankoaften var der bestemt tale om, da Skyttelauget afholdt
sit årlige banko onsdag den 16. februar i bankohallerne på
Frederiksberg Slot.
Alle interesserede bankospillere var inviteret til kl. 18.10. Blandt
veteranerne til netop denne bankoaften var man dog klar over, at
man skulle være tidlig på færde og fremme i skoene, hvis man
skulle sikre sig ikke bare de bedste bankopladser, men også de helt
rigtige bankoplader, hvor netop de særlige og gevinstgivende
talkombinationer forekommer. De første bankodeltagere sneg sig
derfor stille ind i bankolokalet noget før kl. 18.10.
Efterhånden som de forskellige deltagere mødte op, blev
bankopladerne kontrolleret for deres numre og specielt manglende
numre inden betaling til kassereren. Langsomt blev bordene fyldt
op, og man var nu klar til at spillet kunne begynde.
Kassereren, der skulle være aftenens opråber, kontrollerede endnu
en gang, om alle numre var til stede, og dereftervvar det tid til
aftenens første spil.
Numre blev herefter råbt op i en lind strøm og atmosfæren i lokalet
var tæt af spænding og koncentration, for man skulle jo nødig
miste et nummer, blot fordi man skulle sige et eller andet til sin
sidemand. De eneste lyde var de nævnte tilråb, og så selvfølgelig
et højt ”BANKOOO” ind imellem.
Et efter et blev spillene afviklet, og aftenens store gevinstbord blev
tømt for chokolade, vin, snaps, øl og alle de andre dejlige præmie.
Skyttelauget siger tak til alle deltagere for en hyggeig bankoaften
med god stemning og godt humør.

LIDT STEMNINGSBILLEDER FRA ÅRETS
”STORE BANKOAFTEN”
Nogle af aftenens mange
og flotte præmier. Lad
spillet begynde ......

... men først skal der vælges
plader og talkombinationer.

Koncentrationen er i top
for der skal jo nødig smutte
et nummer.

Mon der kan blive til bare en
enkelt plade mere ...

Tra la la ... hvem var
det der vandt i dag ...
tra la la ...

DE DANSKE MESTERSKABER PÅ 15 M
Det er ikke ofte, at Sigtekornet beretter om de danske mesterskaber
i skydning. Det er vist kun sket en gang tidligere, og det var i
forbindelse med DM på 200 m i efteråret, hvor Skyttelauget deltog
med et hold. Nu sker det imidlertid igen.
Gennem vinterens skydninger har 4 skytter fra Garderforeningens
Skyttelaug kvalificeret sig som hold til deltagelse ved de danske
mesterskaber på 15 m, der afholdes i weekenden 1. – 3. april.
Mogens Blomsterberg, Torben Sonne, Bjørn Hansen og Axel
Vermehren har gennem vinterens mange skydninger præsteret
resultater, der har gjort, at vores Landsdelsforening har meddelt, at
de er udtaget til at repræsentere Garderforeningen i forbindelse
med DM.
Udtagelse til DM er sket på baggrund af opnåede skyderesultater i
den nu afsluttede vinterturnering (omtalt andet sted i Sigtekornet),
men mon ikke også at der er blevet skelet lidt til de gode resultater,
som skytterne har præsteret i forbindelse med deltagelse i andre
konkurrencer.
Udtagelsen gælder naturligvis 15 m riffel kaliber .22, men da
tilbudet om deltagelse også giver mulighed for at deltage i DM på
luftgevær, så er holdet naturligvis også tilmeldt hertil.
Nu gælder det så. Nu er det snart tiden, hvor holdet skal holde
hovedet og hånden rolig, og fokusere mod pletten – med forreste
og bagerste sigtemiddel ordentligt centreret.
Holdet tager afsted fredag den 1. april og opslår hovedkvarter i en
campinghytte i nærheden af Vingsted, hvor DM finder sted. Her
vil taktikmøderne blive afholdt, og de sidste detaljer pudset af.
Men mon ikke også, at der vil blive mulighed for et enkelt glas
rødvin. Fra Skyttelauget skal lyde et held og lykke til holdet.

Ø – STÆVNE
Hvad er nu Ø-Stævne for noget? Det har Skyttelauget da aldrig
deltaget i før.
Skyttelauget har i denne sæson deltaget i Ø-Stævne for første
gang. Selve stævnet er en skydning, der gennemføres med
skydning forskellige steder, men begrænset til deltagelse fr4
Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster.
For vores vedkommende var der mulighed for at skyde i DGIByen, hvor banerne var klar i de to første weekends i februar. Af
disse to muligheder valgte vore skytter, at sætte hinanden stævne
søndag den 6. februar.
Selve skydningen er en almindelig 20 skuds serie, men da der er
både hovedskydning og mesterskabsskydning, så var det altså en
dag med 30 skud. Ikke at det bør volde nogle betænkeligheder
eller vanskeligheder for vore skytter, for det er de jo vant til.
Ud over skydning med almindelig riffel kaliber .22 var der også
mulighed for at skyde med luftgevær, hvilket to af vore skytter
valgte at gøre. Også her var det to gange 20 skud, så for dem blev
det en dag med mange skud og megen koncentration.
Da DGI-Byen jo ikke var eneste konkurrencested for Ø-Stævnet,
og da stævnet gennemførtes over to weekends, måtte der ventes et
par uger på, at resultatlisten blev samlet fra alle de forskellige
konkurrencesteder.
Resultatmæssigt gik det ganske pænt; John Nielsen blev nr. 18 i
Senior 2 rækken, Axel Vermehren nr. 9 i veteran 1, Torben Sonne
nr. 7 i veteran 2, og i veteran 3 rækken blev Peter Horsten nr. 2,
Mogens Blomsterberg nr. 5 og Ole C. Rasmussen nr. 10. På
luftgevær blev Axel Vermehren nr. 1 i veteran 2, og Torben Sonne
blev nr. 5 i samme række. Pæne resultater i en konkurrence med
skrappe skytter fra mange foreninger.

FØDSELSDAG
Fredag den 25. februar fyldte Garderforeningens Skyttelaug 69 år.
Med sine 69 år er Skyttelauget den ældste skyttefraktion i De
Danske Gardeforeninger. Skyttelauget er et barn af krigen, idet
Skyttelauget blev dannet på baggrund af, at Præsidenten for De
Danske Garderforeninger på Repræsentantskabsmødet i 1941
opfordrede til dannelse af skyttefraktioner.
Denne opfordring kunne Garderforeningen i København
naturligvis ikke sidder overhørig, hvorfor bestyrelsen opfordrede
Valdemar Burghard til at undersøge muligheden for oprettelse af et
Skyttelaug.
Den 25. februar 1942 mødtes så omkring 30 gamle gardere for at
drøfte oprettelse af en skyttefraktion i København. Enigheden
blandt de fremmødte var stor, og man vedtog derfor enstemmigt at
danne et skyttelaug. Garderforeningens Skyttelaug var hermed en
realitet.
Siden da har skydning været et fast tilbud til alle medlemmer af
Garderforeningen i København, og er det stadig. Med sine 69 år
kunne man tro, at Skyttelauget er en ”træt” forening, men som det
fremgår af dette nummer af Sigtekornet, så er der endda meget liv i
forningen.
At vi har en aktiv og levende forening skulle derfor naturligvis
markeres så tæt på fødselsdagen som muligt, og det blev det så i
forbindelse med Skytelaugets træningsaften den 23. februar.
Aftenens skydning blev hurtigt ændret til en Fødselsdagsskydning,
og for yderligere at festligholde dette, blev der i opholdslokalet
pyntet op med flag. Lagkage var der naturligvis også, så da sidste
skud var skudt blev der serveret Othello lagkage med tilhørende
Garderportvin. Et stort tillykke til vort Skyttelaug med de 69 år.

SPISNING PÅ KORTDISTANCEN
Komfuret er slukket, den sidste gryde er taget af blusset, og al
service er sat i skabet. Dette er den korte version af fremtiden for
Skyttelaugets spisning på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter.
Igennem mange år har det været en fast del af Skyttelaugets
aktiviteter, at der blev arrangeret spisning i forbindelse med vore
handicapskydninger, ved juleafslutning og til generalforsamlingen.
Dette er indtil videre slut.
I slutningen af februar blev det meddelt, at køkkenet på
skydebanen var blevet lukket, og at der nu kun var salg af
drikkevarer. Ligeledes kunne der heller ikke leveres mad fra
forpagterens restaurant.
Umiddelbart betyder dette, at der ikke vil være spisning i
forbindelse med handicapskydningerne i marts og april. Der vil
derimod stadig være spisning i forbindelse med Trekantskydning
og generalforsamling, idet de jo er planlagt til afholdelse på
Frederiksberg Slot.
Fremover gælder det altså for skyttene, at spise hjemmefra, så
maven ikke knurrer og forstyrrer skytten ved siden af, når man er
på standpladsen.
oooOooo
SOMMEREN ER PÅ VEJ
Sigtekornet vil gerne være først med nyheden om, at sommeren er
på vej. Dermed er også et øget aktivitetsniveau på langdistancen på
vej, hvor der ud over vore træningsdage formentlig vil blive
indbudt til både 200 m sommerskydning, 300 m aftenstævner og
mange andre konkurrencer.
Man behøver ikke deltage i alle aktiviteter, men et besøg på
Kalvebod er altid hyggeligt. Kom ud og vær med.
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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
SKYDEUDVALG
Ole Abildgaard
John Nielsen
Æblets Kvarter 7 B
Viskumvej 20
2620 Albertslund
2770 Kastrup
Tlf: 43 64 56 01
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk
E-mail: viskum20@gmail.com
SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75

SIGTEKORNET`S REDAKTION
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND
FORMAND
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj@webspeed.dk
E-mail: subj@webspeed.dk
Bank overførsel: 1551 – 664 6603
GARDERFORENINGEN
FORMAND
KASSERER.
Henning Lind Jans
John Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B
Drosselvej 32
2942 Skodsborg
3120 Dronningmølle
Tlf: 39 64 31 25
Tlf: 45 93 87 43.
E-Mail: woodstock@get2net.dk
E-mail: jans@nypost.dk
SKYDEBANER
KORTDISTANCE
LANGDISTANCE
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter
Københavns Skyttecenter
Ny Carlsberg Vej 68
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 33 21 55 15.
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)

MARTS
Onsdag 23 Træning 15 m
Søndag 27 Regionsskydning 15 m
Onsdag 30 Træning 15 m

kl. 1830
kl. 0900
kl. 1830

APRIL
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

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

03
06
13
17
20
27

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

0800
1830
1830
0800
1830
1830

MAJ
Søndag 08 Langdistance på Kalvebod
Søndag 15 Langdistance på Kalvebod
Søndag 29 Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 0800
kl. 0800

JUNI
Søndag 19

Langdistance på Kalvebod

kl. 0800

AUGUST
Søndag 07 Langdistance på Kalvebod
Søndag 21 Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 0800

JULI
Sommerferie

SEPTEMBER
Søndag 04
Onsdag 07
Onsdag 14
Lørdag 17
Onsdag 21

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

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

