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Om ikke så længe vil vi blive fanget
i julens farver og stemning, og vi vil
nyde alt, hvad den må bringe.

For Skyttelauget har det igen været et travlt
år, hvor træning, konkurrencer og mange andre
arrangementer har fyldt kalenderen op. Igen må
vi sige, at et travlt år, er et godt foreningsår.

Årets store begivenhed var uden tvivl fejringen af
Skyttelaugets 70 års dag. En dag som blev fejret,
som det sig hører til for en forening som vores.

Nu hvor julen så står for døren, og
året går på hæld, sendes de bedste
juleønsker til alle medlemmer samt
familier, med en tak for året der gik.

Så er det atter tid til
at betale kontingent.
2013

Brug nu ikke alle pengene i den kommende juletid, - gem en lille
smule til kassereren i Skyttelauget, således at han også i det
kommende kan betale for Skyttelaugets drift.
Aktive medlemmer betaler 180,- kr. for 2013
Passive medlemmer betaler 100,- kr. for 2013.
Girokort er vedlagt, men ellers kan betaling foretages via netbank til
Skyttelaugets girokonto; Reg. nr. 1551 og kontonr 000 71 32 409. Husk
girokortet hvis du vælger at betale i skydekælderen.

JULEAFSLUTNING PÅ LANGDISTANCEN
Julen er over os, og derfor skal vi naturligvis også
fejre julens komme på langdistancen. Juleskydning,
julemorgenmad, julehygge, julesnak, julegryde,
juleøl og meget mere jule vil være at finde på Amager søndag den
16. december.
I forhold til en normal søndag på Amager ændres programmet en
smule
 Første ændring: Vi mødes kl. 08.30 til morgenkaffe. Du kan
altså roligt vende dig en ekstra gang i sengen, og snuppe en halv
time mere under dynen.
 Anden ændring: Vi skyder et særligt juleskydningsprogram,
som ikke skal bekendtgøres her. Hvad juleskydningen vil byde
på vil først blive afsløret 16. december. Et er dog sikkert,
nemlig at skydningerne laves af formanden, hvilket plejer at
være garanti for, at de bliver ”udfordrende” (tidligere deltager
har anvendt vendinger, som absolut ikke egner sig til at blive
gengivet på tryk).
 Tredie ændring: Vi samles efter skydningen og spiser den
traditionsrige julegryde.
 Fjerde ændring: Det vil være præmier.
Af hensyn til kokken, og dermed også af hensyn til dig, er
tilmelding til julegryden nødvendigt. Tilmelding skal ske ikke
senere end 12. december og kan ske enten på skydebanen eller til
formanden på e-mail stoltenborg@mail.dk.
Da det nu er jul, forventes det, at man møder op med højt
julehumør.
Tilbage er der kun at sige på gensyn søndag den
16. december kl. 08.30 i SKAK-huset på
Kalvebod til juleskydning på langdistancen.

SCT HANS AFTEN I SKYTTELAUGET

Det var den 23. juni, det var Sct. Hans aften, og det var regnvejr,
da Skyttelaugets lille flok på 12 personer mødte op i Frederiksberg
Have. Formålet var ikke så meget at se Sct. Hans bål eller høre
båltaler, men i stedet af støtte Frederiksberg Kommune med
afholdelse af kommunens årlige Sct. Hans aften.
Forud herfor lå en henvendelse fra Frederiksberg Kommune, hvor
der var rettet henvendelse til Skyttelauget, om der var interesse for
at hjælpe til den 23. juni, og så herved få lejlighed til at tjene lidt
penge til foreningen. Dette tilbud blev der takket ja til, og således
gik det til, at 7 medlemmer af Skyttelauget, 4 hustruer samt 1
gammel garder for moderforeningen mødtes i regnvejr i
Frederiksberg Have.
Aftenens primære opgave bestod i, at stå ved indgangene til
Frederiksberg Have, og her pænt men bestemt fortælle gæsterne, at
der ikke var adgang i haven med cykler. Herudover skulle der
hjælpes med indsamling af penge til humanitært formål.
At skulle fortælle et par gæster, at de skulle parkere deres
cykel uden for haven, er ikke det store problem, men når
gæsterne ankommer i tusindvis inden for et par timer, så var der en
hel del at se til. Selvom et par enkelte blev lidt knotne over ikke
bare at kunne trække cyklen med, så forstod alle jo, at en total
fyldt Frederiksberg Have ikke er stedet, hvor der så også skal være
store mængder af cykler. Den stillede opgave blev således løst som
forventet.
Efterfølgende har Skyttelauget modtaget 20.000 kr. for indsatsen i
Frederiksberg Have. Dette beløb kan jo bruges til mangt og meget,
men bestyrelsen har besluttet at anvende beløbet til støtte til
ammunition. Ammunitionspriserne på både kort- og langdistancen
er derfor reduceret væsentligt i forhold til de sidste år, og på den
måde kommer de 12’s indsats de mange til glæde.

SIGTEKORNET
VIA INTERNET ELLER SOM PAPIRUDGAVE
Sigtekornet er i sine 51 år altid udkommet som et trykt
medlemsblad i papirudgave, men skal vi fortsætte med det, eller
skal vi overgå til elektronisk udgivelse, eller skal vi kombinere et
trykt Sigtekorn med et elektronisk Sigtekorn.
At Sigtekornet er udkommet som papirudgave skal naturligvis
tilskrives, at det tidligere ikke var muligt at udgive på anden måde,
og at det først inden for de seneste år, er blevet muligt at udgive
via et elektronisk medie. Ligeledes er det også i samme periode
blevet almindeligt for mange danskere at kunne modtage og læse
elektronisk på computer og via internet. Computer og internet er
nu blevet et dagligdags værktøj for mange, og også for mange af
Skyttelaugets medlemmer.
Skyttelauget er dog ikke helt ”gammeldags”, idet Sigtekornet siden
2007 også har været lagt ud på internettet, og således har kunnet
læses på her på www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html.
Selvom Sigtekornet har været at finde på internettet, så har den
trykte papirudgave dog stadig været den primære udgivelsesform,
og det vil det nok fortsat vedblive at være.
Imidlertid har nogle af Skyttelaugets medlemmer meddelt, at de
gerne vil nøjes med, at modtage Sigtekornet i en elektronisk
udgave, og at Skyttelauget således ikke behøver at sende et trykt
Sigtekorn med posten, og derfor kan spare en del af portoudgiften.
Med stadig stigende portoudgifter er det naturligvis værd at
overveje, hvorvidt denne udgift kan reduceres. At fjerne
portoudgiften helt ved udsendelse af Sigtekornet lader sig ikke
gøre, men såfremt du fremover vil være tilfreds med, at
Sigtekornet sendes via mail til dig, og at det samtidig kan læses på
nettet, så send en mail herom til formanden, hvorefter
du vil modtage Sigtekornet elektronisk som e-mail.

LANDSSKYDNING 15 M
Selv om blikket og interessen i denne tid er rettet mod julens
komme, så skal vi ikke glemme at se lidt på tiden efter jul og efter
nytår. Det kan være svært helt at blive overbevist om, at der er en
tid efter jul og nytår, men det er der!
Når det nye år melder sin ankomst, så er det igen tiden, hvor gamle
gardere samles på skydebanerne rundt om i landet for at deltage i
De Danske Garderforeningers Landsskydning på 15 m. Dette
gælder i høj grad også for Garderforeningens Skyttelaug, hvor
deltagelse i Landsskydning på 15 m er vintersæsonens vigtigste
skydning.
Landsskydning 15 har været skudt i mere end 50 år, og
Skyttelauget har deltaget hvert eneste år. Det vil dog sige, at det er
Garderforeningen i København, som har deltaget hvert år, men da
skydning i foreningen sker i regi af Skyttelauget, så er vor
deltagelse sket som Garderforeningen i København.
For Landsskydning 15 m i 2013 skal bemærkes:
 Skydes i månederne januar-februar-marts.
 Skydes på Skyttelaugets egne skydebaner.
 Kan kombineres med handicapskydning.
 Skydedage:
 Januar 02 – 09 – 16 – 23 - 30
 Februar 13 – 20 – 27
 Marts
06 – 13 – 20 – 27
Så mangler der kun en enkelt ting, og det er DIN deltagelse. Find
din kalender frem og se om ikke det er muligt at finde en eller flere
onsdage, hvor du kan komme forbi skydebanen og få en hyggelig
aften med snak og skydning. Det kan sikkert lade sig gøre.
Skyd din Landsskydning, og lad os vise, at Garderforeningen i
København slutter op bag et landsdækkende garderarrangement.

MESTERSKAB 200 M

Der har med mellemrum stået at læse i Sigtekornet, at selv et skud i
tågen giver træning. Det kan godt være, at der er noget herom, men hvor
meget træning det så giver er usikkert.
Skyttelaugets mesterskab på 200 m liggende forsøgte til fulde at leve op
til påstanden om ”et skud i tågen”. Mesterskabet blev afholdt søndag den
11. november, hvor efterårsvejret viste sig fra en mere grå side. Regn og
tågedisen hang forholdsvis tæt over Københavns Skyttecenter, da de
morgenfriske skytter mødte frem til morgenkaffen.
Snakken i opholdslokalet berørte vejrliget, og en enkelt stillede sig
tvivlende over for, om det overhovedet var muligt at se skiverne ude på
de 200 m. Det var der så andre der mente sagtens kunne lade sig gøre,
for de havde en gang for mange år siden skudt i meget mere tåge, og den
gang kunne det sagtens lade sig gøre.
Nu er Skyttelaugets friske skytter ikke lige til at slå ud af kurs, så
selvfølgelig skulle det komme an på en prøve, om det nu var muligt at se
skiverne. Første indtryk på standpladserne var ikke lovende. Vejret var
ikke blevet bedre, og skiverne stod ganske grumsede et sted derude.
Næste kontrol var at finde egen skive gennem sigtemidlerne, og her kom
den egentlige prøve. Den sorte plet kunne lige anes som en grålig plet
ude i en grumset masse. Det var dog nok for skytterne, så skydningen gik
i gang.
Vejret krævede naturligt stor fokus på korrekt sigte, og på at finde
pletten. Skuddene faldt dog i et pænt tempo over hele skydelinien, så det
tydede på, at skytterne alligevel godt kunne fornemme pletten.
Resultatet er årets udfordrende mesterskabsskydning på 200 m blev:
 1 149/6
Axel Vermehren
 2 148/5
Jan Stoltenborg
 3 140/2
Torben Sonne
 4 138/2
Kurt Nielsen
 5 137/1
Peter Horsten
 6 135/3
Mogens Blomsterberg
 7
133/1
Bjørn Hansen

FUGLESKYDNING
Hvornår begynder kortdistancesæsonen? Den første skydeaften er
altid den første onsdag i september, men den rigtige start på
kortdistancesæsonen er, når Fugleskydningen afholdes.
Efterhånden er det blevet en fast del af programmet, at der
afholdes Fugleskydning den tredje onsdag i september. Her er
fuglen gjort klar og er kommet op at hænge, og den regerende
fuglekonge er mødt frem, for at skyde aftenens første skud.
Herefter går det så slag i slag, indtil alle dele af fuglen er skudt
ned, og kun brystpladen er tilbage.
Hvor alle deltagere har måttet skyde til fuglens forskellige dele, så
er det kun gamle gardere medlem af Skyttelauget, der kan skyde til
brystpladen.
Skydningen mod brystpladen blev ganske kortvarig, for allerede i
fjerde skud faldt pladen, og
Mogens Grønning kunne
kåres som året fuglekonge.
Om det så var i fjerde skud
eller ej kan være svært at
svare på, for da resterne af
fuglen blev besigtiget, kunne
man se, at selvom brystpladen
faldt på fjerde skud, så var der
12 huller i fuglens bryst, men hvordan det kan gå til,
melder historien ikke noget
om
Aftenen sluttede med spisning
og præmieuddeling, og så var
den nye kortdistancesæson
skudt rigtigt i gang.

LIDT STEMNINGSBILLEDER FRA FUGLESKYDNINGEN

FIND – 5 – FEJL
Gennem flere år har redaktionen lagt stor energi
i at lave årets store julekonkurrence ”Find-5Fejl”. Efterhånden har dette fundet sted så
mange gange, at vi vel i dag kan tale om det som en tradition i
Skyttelauget.
En anden næsten-tradition, som har udviklet sig sideløbende med
Find-5-Fejl konkurrencen, er, at antallet af deltagere som ved
fremmøde til juleskydningen, hvor løsningerne jo skal afleveres,
ikke har forsøgt at løse julekonkurrencen hjemmefra, men i stedet
satser på at få hjælp af andre fremmødte, er begyndt at være
stigende; - se det er nok en tanke værd.
At antallet af de, som skal have hjælp, formodes at være stigende,
er nok et udtryk for, at julekonkurrenceudvalget har arbejdet
målrettet og bevidst gennem flere år med at stramme op på
sværhedsgraden, og gjort løsning af den nu er ganske svær.
Dette princip med at øge sværhedsgraden er også efterlevet i år,
hvilket læserne af Sigtekornet vil bemærke, når første forsøg på at
løse opgaven gøres.
Der vil i år ikke være noget med at sidde med kaffen i den ene
hånd og en brunkage i den anden, medens man nonchalant lader
blikket glide ned over papiret og med kagekrummer i mundvigene
siger ”der – der – der – der og der” ved erkendte fejl.
I år er det en julekonkurrence, hvor alle kan være med, men hvor
kun de få kan svare korrekt. Om du er blandt de få, vil blive
afsløret til Skyttelaugets juleafslutning på kortdistancen den 5.
december.
Tør du tage udfordringen op, så medbring løsningen på opgaven til
juleafslutning den 5. december. God fornøjelse.

JULEAFSLUTNING PÅ 15 M
5. DECEMBER 2012
Så er det næsten ved at være dagen, hvor hele sker. Dagen hvor
flæskestegen og juleanden skal på bordet, hvor træet tændes og
hvor lang tids spænding omkring julegaver skal udløses. Kort sagt,
julen står for døren, så hvorfor ikke lad os mødes til juleafslutning
i Skyttelauget og samme åbne døren og lukke julen ind.
Skyttelauget holder i år sin traditionsrige juleafslutning tidligt i år.
Allerede onsdag den 5. december, hvilket er en lille uges tidligere
end vi plejer, men da vi jo både ønsker at skyde og hygge os med
lidt god mad og godt selskab, og da juleafslutningen skal passes
ind i en masse meget fyldte kalendere, så er det vurderet, at onsdag
d. 5. december er den bedste dag.
Skyttelauget byder derfor velkommen til alle skytter og familier
samt alle vore venner til en hyggelig juleafslutning onsdag d. 5.
december på kortdistance, i Carlsberg-Tuborg Fritidscenter.
Også i år vil formanden lave årets juleskydeskive, og vi kan nu
kun vente spændt på, hvad han så byder de deltagende at skyde på.
Variationen af skydeskiver har gennem årene været stor, og ikke
alle har været lige nemme, så det er nok med en anelse
julespænding at vi afventer hvad han finder på. Spændingen vil
dog blive udløst 5. december kl. 18.30.
Når alle har skudt vil vi forlægge op i
cafeteriaet, hvor kokken vil servere
flæskesteg
med
sprød
svær
(forhåbentlig), brune og hvide kartofler,
rødkål, lidt surt til stegen, og til slut ris a la mande. Om der også i
år vil være mandel i ris a la manden, vil være en overraskelse.

At iværksætte nogen form for aktivitet eller underholdning mens
der spises, har tidligere vist sig at være omsonst. Koncentrationen
omkring fade og skåle er for stærk til, at der er plads til noget
andet. Vi vil derfor indtage julemaden i andægtighed og uden
udefra kommende forstyrrelser. En tanker her kan være, at tænk
hvis man kunne overføre denne fokuseringsevne til skydningen,
hold da op nogle resultater vi så ville se.
For alle der har medbragt et forslag til løsning af julekonkurrencen
”Find-5-Fejl”, vil spændingen om, hvorvidt der er rigtige løsninger
blive udløst ved juleafslutningen. Redaktionen har allerede udtrykt
en vis tvivl herom, så det bliver spændende at
se, hvordan det går.
Vi skal selvfølgelig også have kåret aftenens
vinder af juleskydningen, ligesom vi alle skal
have en lille julegave. Alle bedes således
medbringe en julegave til ca. kr. 25,-. Denne
kommer i julegavesækken, hvorfra den rare
julemand, eller det tætteste vi kan komme herpå, vil dele, så alle
får en julepakke.
Det eneste der mangler nu, er at de mange forventningsfulde
skytter, familier og venner af Skyttelauget sætter kryds i
kalenderen. Herefter tilmelder man sig enten i kælderen eller ved
en mail til formanden på stoltenborg@mail.dk. Sidste
tilmeldingsfrist er 29. november. Herefter er det blot at møde frem
med julestemning og godt julehumør.
Ønsker du bare at være med til selve juleskydningen og ikke
spisningen, er du selvfølgelig velkommen til dette, husk dog at vi
ikke efterfølgende kan tilmelde dig spisningen på dagen.
Juleskydningsudvalget håber på et gensyn onsdag den 5.
december omkring kl. 18.30. Husk den lille julepakke
og julehumøret. Julepåklædning i en eller anden form
vil naturligvis blive påskønnet.

SOMMER PÅ LANGDISTANCEN
Når Generalforsamlingen er overstået og kortdistancen lukker ned
for sommeren, tager skydningen på de lange distancer for alvor fat.
Ikke bare Skyttelaugets egne træningssøndag er på programmet,
men også deltagelse i de landsdækkende aftenstævner på 300 m og
landsdelsforeningens sommerturneringer på både 50 m og 200 m
står nu på programmet.
Det var således en travl sommer, at vore langdistanceskytter tog
hul på i begyndelsen af sommeren. Samlet set blev det til 6
aftenstævner, 5 aftener med sommerturnering på 200 m og 3
aftener med sommerturnering på 50 m fra maj til september. Alt
dette gav 14 konkurrencedage med lejlighed til at skyde 450
gældende konkurrenceskud.
Ved aftenstævnerne på 300 m, som er en holdskydning, blev vores
hold nr. 8 ud af 8 fuldførende foreninger. Det lyder måske ikke så
prangende, men vi kan sige, hvad rigtig mange andre foreninger på
landsplan ikke kan sige, nemlig at vi var med.
Sommerturneringen 200 m gik også ganske tilfredsstillende:
Veteran 1
Veteran 2
 Nr. 1 Axel Vermehren
 Nr. 1 Torben Sonne
Åben klasse 1
 Nr. 2 Kurt Nielsen
 Nr. 1 Jan Stoltenborg
 Nr. 4 Mogens Blomsterberg
Åben klasse 2
 Nr. 9 Hans Erik Skov Nielsen
 Nr. 1 John Nielsen
Tilsvarende er der også kun tilfredshed fra 50 m skydningen:
Åben klasse 2
Veteran 2
 Nr. 4 John Nielsen
 Nr. 1 Jan Stoltenborg
 Nr. 2 Peter Horsten
Veteran 1
 Nr. 3 Torben Sonne
 Nr. 1 Axel Vermehren
 Nr. 10 Claes Pedersen
 Nr. 4 Kurt Nielsen
 Nr. 12 Hans Erik Skov

SOMMER PÅ LANGDISTANCEN FORTALT I BILLEDER

KOMMENDE ARRANGEMENTER
LANDSSKYDNING 15 M
Som nævnt andet sted i denne udgave af Sigtekornet, så vil
Skyttelauget naturligvis også i 2013 deltage i Gardernes
Landsskydning 15 m. Vi skal i år gerne være den størst deltagende
forening, og dertil behøver vi alle gamle gardere i København.
Find derfor din kalender frem, og find allerede en eller flere
onsdage fra første onsdag i januar til sidste onsdag i marts, hvor du
kan komme på skydebanen og skyde din Landsskydning 15 m.

BANKO
Årets ubetingede bankoaften vil i 2013 finde sted onsdag den 6.
februar. Her vil Skyttelauget åbne dørene til de gyldne
bankohaller, og afvikle sit årlige bankospil. Også i 2013 vil der
blive spillet banko på Frederiksberg Slot. Reserver allerede nu
dagen.

SPISNING PÅ KORTDISTANCEN
Der er spisning på kortdistancen hver den første skydeonsdag i
måneden. Vi mødes først og skyder handicapskydning, og går
herefter op og lader os beværte. Der er valgfrihed mellem dagens
ret som varm mad eller et 3 stk. stykker smørebrød. Tilmelding til
spisning skal ske enten på banerne eller til formanden på e-mail
stoltenborg@mail.dk, og ikke senere end søndagen før spisning.

TREKANTSKYDNING 200 M

Lørdag den 20. oktober var der kaldt til Trekantskydning i
København. De 3 garderforeninger, Den Fyenske, Kolding og
København havde atter sat hinanden stævne for at dyste på 200 m.
Solen skinnede og temperaturen lå tæt på sommer, da de 3 hold
mødtes ved frokosttid på Københavns Skyttecenter. Desværre
måtte vi undvære en af de gamle skytter fra Kolding, da han var
blevet akut indlagt på intensiv afdeling på Kolding sygehus et par
dage tidligere. Men ellers var alle de gamle og et par helt nye med.
Efter den fælles frokost blev banerne besigtiget. Vi kunne
konstatere, at der var 10 baner, men at kun de 8 fungerede, men
det kom vi over. Med tungen lige i munden og fokus rettet mod
rigtig skydestilling og vejrtrækning, korrekt centreret forreste og
bagerste sigtemiddel og roligt aftræk gik skytterne så i gang. Som
sædvanlig kunne konstateres, at hvor nogle var ganske overraskede
og tilfredse med dagens resultater, så var andre ikke helt så
tilfredse. Imidlertid må erkendes, at når skuddet brager, så kan der
ikke rettes mere på det, og så er resultatet, som det er.
Om aftenen samledes alle til middag hjemme hos formanden. Hans
hustru havde igen accepteret at fylde huset med gamle gardere,
men det må erkendes, at de gamle gardere ikke er helt så livlige i
dag, som de var for få år siden. En hyggelig aften med
god mad og snak på tværs af foreninger og borde.
Selvfølgelig lokkede København, og de udenbys gæster skulle da
også lige en smut forbi et par listige steder i København inden det
var tid til at finde sengen.
Sidste programpunkt var morgenmad, som også blev indtaget hos
formanden. Her blev der sagt på gensyn til næste år, og
skydningens fane blev overdraget til Kolding som næste års vært.

LANDSSKYDNING 200 M
Det sidste skud i Gardernes Landsskydning er skudt, og vi går nu
blot og venter på, at resultatlisten for landsskydningen bliver sendt
ud.
Skyttelauget har også i år repræsenteret Garderforeningen i
København, og der har været god aktivitet på banerne på vore
træningssøndage. Ganske mange har lagt vejen forbi skydebanen,
eller er kommet når der er blevet kaldt til konkurrence, og det er jo
godt. Alt i alt nåede vi i år op på 40 deltagende skytter.
Som noget nyt i år skyder alle deltagende gamle gardere i samme
række. Det gjorde man også for flere år siden, men med indførelse
af en veteranrække, blev det ændret. Nu er veteranrækken og
seniorrækken slået sammen igen, da skydningen er den samme for
alle.
Med sammenlægning af de to rækker ændredes også
holdstørrelsen. Tidligere var der 3 skytter på et veteranhold mens
der skulle 4 skytter til et seniorhold. Fra i år er der 3 skytter på et
hold.
Med 40 skytter betyder det, at Garderforeningen i København
deltager med ikke færre end 13 hold. Om dette er nok til, at vi kan
blive den størst deltagende forening vides ikke endnu, men mon
dog at andre foreninger kan komme op på et tilsvarende antal hold.
Hvordan det så resultatmæssigt er gået i år, ved vi ikke endnu.
Vore resultater er sendt ind, og den samlede resultatlister er under
udarbejdelse ved Præsidiets Skydeudvalg. Hvis det går, som det
plejer, så vil vi have resultatlisten lige inden jul.
Vi væbner os med tålmodighed, og håber at vore skyderesultater er
gode nok til at være med i kampen om pokaler og riffelplader.

DEN KONGELIGE LIVGARDE GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
Den årlige skydning mellem Den Kongelige Livgarde og
Garderforeningen i København blev afholdt onsdag den 29. august
på Københavns Skyttecenter. Klokken var 1300, da begge hold
stod antrådt til lodtrækning af makkerpar og orientering om
skydningen.
For Skyttelaugets skytter var den store udfordring igen skydning
med skydning med gardernes tjenestegevær M9. Vi ved jo godt, at
gamle gardere ikke har meget til overs for dette stykke nymodens
pjat, men til trods herfor gik det overraskende godt. Til manges
store overraskelse blev der rent faktisk skudt flere pæne resultater
med geværet.
Efter en god dag på skydebanen, hvor gamle og unge gardere lærte
lidt om skydning fra hinanden gik turen ind på Livgardens Kaserne
på Gothersgade, hvor der var dækket op til spisning. Det vil dog
sige, at det var der ikke umiddelbart. Normalt når vi kommer til
kasernen, er der dækket op i cafeteriaet, men denne dag var der
ingenting.
Nu blev de gamle skytter bekymrede, for de havde jo sat næsen op
efter lidt at spise. Problemet blev dog hurtigt løst og de gamles
puls faldt til hvilepuls igen, da det viste sig, at maden var blevet sat
op i officersmessen. Alle forlagde derfor til officersmessen.
Maden blev indtaget og nye og gamle soldaterhistorier blev
udvekslet på kryds og tværs af bordet. Snakken gik og man fandt
ud at, at oplevelser og situationer fra tjenesten faktisk ikke har
ændret sig fra garderen af dengang og til garderen af i dag.
Resultatmæssigt gik det ganske godt for Skyttelauget. Begge
holdpokaler blev vundet af Skyttelauget og dagens bedste skytte
blev Axel Vermehren. Dagens resultater kan ses på næste side.

VINGSTED
De Danske Garderforeninger har 3 store skydninger
om året, landsskydning 15 m, landsskydning 200 m
og skydningen i Vingsted. For Skyttelauget har deltagelse heri
altid været en del af årets program, så naturligvis skulle der også
være deltagelse i skydningen i Vingsted.
Denne fandt sted lørdag den 15. september, men allerede fredag
morgen startede den første bil fyldt med skytter ud af København.
Denne blev henover dagen fulgt af yderligere et antal biler, og da
aftenen faldt på var københavnerne samlet med 15 deltagere.
Overnatning skete på Billund Camping, hvor Skyttelaugets
Vingstedturskoordinationsudvalgsformand havde booket en hel
stribe hytter. Bookning var sket ikke bare for københavnerne, men
også for deltagerne fra Frederiksborg, Helsingør og Den Fyenske,
så der var lige pludseligt et helt lille gardersamfund.
Lørdag morgen var det tidlig afgang til Vingsted. Skydebanerne
skulle klargøres, og da københavnerne igen i år var hyret ind som
banekommandører og kontorfolk på 50 m og 200 m banerne, så
var det med at være klar, når den første skytte kom.
Og skytterne kom, og det blev de ved med. I mange år har der
desværre været en tilbagegang i antallet af deltagere, men ikke i år.
At så mange flere kom til Vingsted skyldes uden tvivl, at De
Danske Garderforeninger gav gratis ammunition til begge
distancer, og hvem har ikke lyst til at skyde, når nu det ikke koster
noget.
Lørdag aften var der så almindelig afslapning i hytteområdet, hvor
man over en øl eller et glas rødvin så tilbage på dagen. Den havde
været travl men sjov. Søndag formiddag var det så igen tid til at
vende næsen mod København. En rigtig hyggelig weekend var ved
at være forbi, men mon ikke at der også kommer en tur til
Vingsted i 2013; - man har da lov at håbe.

VINGSTED TUR - RETUR

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@kabbolig.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)

DECEMBER
Onsdag 05
Onsdag 12
Søndag 16
Onsdag 19

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

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

JANUAR
Onsdag 02
Søndag 06
Onsdag 09
Onsdag 16
Søndag 20
Onsdag 23
Onsdag 30

Træning og handicap 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m

kl. 1830
kl. 0800
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
Træning 15 m
Træning 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

Langdistance på Kalvebod
Træning 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

03
06
13
17
20
27
31

