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”Og dette skal være
vort Skyttelaug til ære – hurra
Og dette skal være
vort Skyttelaug til ære – hurra …”

Et stort tillykke til Garderforeningen i
Københavns Skyttelaug med de 80 år den 25
februar 2022, med ønsket om alt godt i mange år
fremover.

TREKANTSKYDNING 15 M
Den årlige Trekantskydning mellem Nordre Birks Garderforening,
Søndre Birks Garderforening og Garderforeningen i København
skulle i år være afholdt i januar med Skyttelauget som vært.
Covid-19 situationen og en stadig stor smittespredning gjorde dog,
at de tre foreninger drøftede værdien af og risikoen ved at samles
et større antal gamle gardere for flere forskelige områder af
Storkøbenhavn.
Der var enighed om, at skydningen er en hyggelig måde at møde
hinanden på, men at den ikke er en absolut nødvendighed –
situationen taget i betragtning.
Foreningerne enedes derfor om at aflyse Trekantskydning 2021, og
så i stedet planlægge på afvikling af Trekantskydning i efteråret i
den kommende 15 m sæson, - og stadig med København som vært.
Nærmere vil tilgå, når ny dato er aftalt mellem foreningerne.

REGIONSKYDNING
Der er fra vores regionskydeleder indbudt til regionskydning 15 m
2022 søndag 13. marts 09.00 på skydebanerne i Frederikssund.
Dagen begynder med fælles morgenkaffe kl. 09.00, hvorefter der
skydes frem til kl. 12.00, hvor der spises frokost inden
præmieuddeling kl. 13.00
Naturligvis skal Skyttelauget deltage i Regionskydningen, så fly en
mail til formanden og meld dig til ikke senere end 10. marts. For
hvad angår frokost finder vi ud af, hvad den kommer til at
indeholde, når vi ved, hvor mange vi deltager fra København

GENERALFORSAMLING
27. APRIL 2022
KL. 18.30 PÅ FREDERIKSBERG SLOT
Der indkaldes Skyttelaugets ordinære generalforsamling 2022
onsdag den 27. april kl. 18.30 i cafeteria på Frederiksberg Slot.
Dagsorden vil være:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Godkendelse af dagsorden.

4.
5.

Formandens beretning og godkendelse heraf.
Kassererens beretning og godkendelse heraf inklusiv:
a. Fremlæggelse af regnskab.
b. Fremlæggelse af budget for kommende år.
c. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af kasserer.
På valg Ole Christoffersen. Villig til genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlem.
På valg Michael Clementsen. Villig til genvalg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
På valg Henrik Stenstrup Nielsen. Villig til genvalg.
Valg af revisor.
På valg John Lind Jans. Villig til genvalg.
Valg af revisorsuppleant.
På valg Janne Gretved. Villig til genvalg.
Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg.
Eventuelt.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Tilmelding til den efterfølgende spisning ikke senere end 24. april
til formanden.

LANGDISTANCE
Foråret er over os, også selvom vejret måske ikke konsekvent
tyder herpå, men kalenderen har nu ganske ret. Med forårets
komme er det også den tid på året, hvor de lange uldne
underbukser og den tykke sweater kan lægges på hylden, og hvor
vi igen kan holde ud at opholde os udendørs uden fare for
forfrysninger og dryppende næser.
Hvorfor så ikke nyde forår og den efterfølgende sommer med at
lægge vejen forbi Københavns Skyttecenter og opleve en ”Søndag
på Amager” i Skyttelaugets rammer.
Sæsonen på den lange distance har været i gang siden primo
januar, og ja – der har været søndage, hvor vinden har bidt i næsen
og kinderne, og hvor aftræksfingere har været næsten uden følelse
for aftrækkeren. Alt dette er dog nu bag os.
Kig i din kalender, og se i Skyttelaugets aktivitets- og
skydeoversigt på sidste side i her Sigtekornet, og prøv så at se, om
ikke der skulle være en enkelt søndag eller måske flere, hvor du
kan komme ud på langdistancen.
Søndagens program er, som det har været i mange år, - vi mødes
kl. 08.00 til morgenkaffe og et par skiver brød, hvorefter rturen går
til 200 m banerne. Her gør vi så vort bedste, og er det ikke helt,
som vi gerne ville have haft resultaterne, kan vi nok forklare,
hvilke udefra kommende faktorer, der har påvirket resultatet. Efter
skydning får vi en kop kaffe mere, inden vi takker af for denne
søndag.
Ser vi lidt frem i året, så er der naturligvis landsskydning 200 m
igen i august og september, og her skal Skyttelauget jo gerne
kunne mønstre et pænt antal skytter, så kom ud på banerne inden
da og få trænet lidt.

KONTINGENT

Det første blad på dette års kalender er vendt, og dermed er det
atter blevet tiden, hvor der skal betales kontingent til
Garderforeningens Skyttelaug.
Kontingent for 2022 er:
Aktive
300 kr.
Passive
200 kr.
Støttemedlem
100 kr.
Indbetaling af kontingent kan ske på en af følgende måder:
Kontant
På skydebanen, - 15 m eller 200 m
Bankoverførsel til Skyttelaugets Skyttelaugets bankkonto
Reg. nr.
2128
Konto nr.
0111 837 910
Husk her at skrive dit navn og ”Kontingent 2022” i tekstfeltet.
MobilePay
Til kasseren på nr.: 5134 1083
Dit kontingent er med til at sikre, at vi også fortsat kan have et
aktivt Skyttelaug, hvor vi kan mødes til hyggeligt samvær og
venskabelig dyst.
Herudover giver indbetalt kontingent naturligvis kassereren ro i
sjælen, og det er jo ikke så ilde endda.

KOMMENDE AKTIVITETER

HANDICAPSKYDNING OG SPISNING
Indeværende sæsons uigenkaldeligt sidste handicapskydning og
spisning finder sted onsdag den 6. april. Vi skyder som sædvanligt
en 20-skyds serie, og afslutter så med et par stykker smørerbrød og
en kop kaffe. Tilmelding til spisning er nødvendigt og ikke senere
end 3. april til formanden.

REGIONSKYDNING
Husk nu; 13 marts kl. 09.00 på skydebanerne, Odinsvej 4F i
Frederikssund. Jo flere vi er, jo sjovere er det. Tilmelding til
formanden ikke senere end 10. marts

PÅSKESKYDNING
Onsdag den 13. april markerer vi, at påsken står for døren. Vi
skyde påskeskydning, og får nok også serveret et par påskeæg.
DGI-Byen fra kl. 18.30 – 21.00.

MESTERSKABER 15 M
Onsdag den 20. april er sidste dag på skydebanernei SGI-Byen i
indeværende sæson. Der skydes mesterskaber for både seniorer og
veteraner, så kom og være med. Tilmelding er ikke nødvendigt,
men første skud skydes kl. 19.00. Banerne er som sædvanligt klar
fra kl. 18.30.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole Christoffersen
Jægergangen 11
Kajerød Have 65
2880 Bagsværd
3460 Birkerød
Tlf.: 8161 2073
Tlf.: 5134 1083
E-mail: stoltenborg@mail.dk
E-Mail: gitole@email.dk
Giro-konto: Reg. Nr. 2128
Konto Nr. 0111 837 910
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Uglevej 4
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf.: 2249 4846
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf.: 4093 5898
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Michael Clementsen
Vejlegårdsparken 16, st. tv.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 6068 1966
E-mail: clemme-vgp16@hotmail.com

SIGTEKORNET
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf.: 8161 2073
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORMAND
KASSERER
Jørn Knudsen
Niels M. Knudsen
Aldersro 1A, st. tv..
Fælleddiget 37
4681 Herfølge
2300 København S
Tlf.: 2371 1543
Tlf.: 4254 0906
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk

SKYDEBANER
KORTDISTANCE
DGI-Byen

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf.: 5164 3220 (vagten)

MARTS
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

02
06
09
13
16
23
20
30

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Regionskydning
Træning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

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

1830
0800
1830
0900
1830
1830
0800
1830

APRIL
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

03
06
13
20
24
27

Langdistance på Kalvebod
Træning, handicap og spisning 15 m
Træning 15 m
Mesterskaber 15 m
Langdistance på Kalvebod
Generalforsamling

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

0800
1830
1830
1830
0800
1830

MAJ
Søndag 08 Langdistance på Kalvebod
Søndag 22 Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 0800

JUNI
Søndag 12 Langdistance på Kalvebod
Søndag 26 Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 0800

JULI
Sommerferie
AUGUST
Søndag 07 Langdistance på Kalvebod
Søndag 21 Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 0800

