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Sidste blad på årets kalender er ved at skulle vendes. Det har været et år med
megen aktivitet, og med et par overraskelser og udfordringer som måske eller
måske ikke var forventet.
En epoke er ved at
være overstået for
Skyttelauget. Med
skydningen den 16.
december, vil sidste
skud være skudt på
Carlsberg.

flytte igen. Vi flytter
dog ikke så langt, idet
vore nye skydebaner
ligger i DGI-byen,
hvor vi starter ud
onsdag den 6. januar
2016.

Tiden er gået, og
det er efterhånden
svært at sætte
årstal på, hvornår
Skyttelauget skød
de første skud på
Carlsberg-Tuborg
Fritidscenter.

Inden da skal årets
sidste skydninger dog
lige overstås, og en af
disse er juleskydning
med juleafslutningen.

Nu skal vi imidlertid
til at pakke og til at

Skyttelauget
håber,
at
rigtig
mange
medlemmer vil finde
vej til Carlsberg, og at
vi sammen kan slutte

ikke bare året af, men også markere afslutningen på Skyttelaugets skydning på
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter.
Fra ”alle os til alle Jer” skal her sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og et
godt nytår, samt ønsket om at vi får et rigtigt travlt skydeår 2016.

EN AFTEN PÅ BOWLINGBANEN

Det lader til, at når noget har været prøvet med
succes en gang, så skal det prøves igen. Ligeledes
lader det til, at når noget har været en succes 2
gange, så er det blevet en tradition.
Og det med at være prøvet med succes 2 gange, og nu er en tradition, er
lige netop hvad der er sket for bowlingaften i Skyttelauget. Årets
bowlingdyst blandt skytter og familier var blevet sat til torsdag den
12. november, hvor Worldcuphallen i Rødovre lagde baner til.
Med stålsat vilje og et ukueligt gå-på-mod mødtes alle, og efter at være
blevet skrevet ind og have betalt for deltagelse blev holdene sat. Alt i alt
var der reserveret 5 bowlingbaner, og der blev således sat 5
bowlinghold. Hvordan holdene blev sat står hen i det uvisse, men posen
med navne var blevet rystet godt inden holdsætning.
Så gik spillet i gang, og med sidste års resultater i erindring, var der
sandelig noget at leve op til. I DG Landsbowlingsturnering for 2015
præsterede Skyttelauget at opnå en 1. og en 3. plads i C-klassen, og
dette skulle jo gerne gentages, og helst forbedres, i 2015/2016
turneringen.
Entusiasmen kan der helt sikkert ikke siges noget til, for både vilje og
opildnende tilråb fra alle sider var på plads. Sammenhængen mellem
det forventede resultat før kast med bowligkuglen, og hvad keglerne
efterfølgende viste, var måske knap så overbevisende, men hvad gør
det, når man har det sjovt.
De sidste kugler blev kastet, og de sidste point hentet hjem, hvorefter
alle gik ovenpå til en lille hyggelig restaurant, til afsluttende spisning,
hygge og præmieuddeling. At alle deltagere havde en sjov og hyggelig
aften er helt sikkert, og mon ikke aftenen bliver rubriceret under
”succes”, så vi også til næste år kan holde den nye bowlingtradition i
hævd.

Alle indfinder sig, skrives i mandtal og betaler for aftenens spil

… og så gælder det om at finde den rigtige og pointgivende bowlingkugle.
Spillet er begyndt,
og der er spænding
på alle baner.

Hmm, - tilløb OK,
armsving OK, sigte
OK … og hvad var
det så lige der skete
der ….?

Nogle følger i
spænding med på
skærmen, mens
andre måske
virker en smule
opgivende over
for kuglens og
keglernes adfærd.

Scorekortene er blevet udfyldt ………… og nu skal det endelige resultat findes

Og så var der
præmier, - ingen
blev snydt, så alle
var glade.

Vin og chokolade
fyldte præmiebordet.

JULEAFSLUTNING PÅ LANGDISTANCEN
Juletravlheden er stadig stigende og inden længe tager den
rigtig fart. En god måde at komme lidt væk fra
juletravlheden vil være at deltage i Skyttelaugets
juleafslutning på langdistancen.
Kast et blik i den sikkert allerede overfyldte kalender for december og
se, om ikke der skulle være et hul søndag den 6. december, og sæt så et
kryds for juleafslutning på Københavns Skyttecenter.
Søndag den 6. december samles de morgenfriske skytter kl. 08.30 til
morgenkaffe på Københavns Skyttecenter. Her vil vi så sammen
indtage morgenkaffen og formentlig tale om, hvad dagens skydning vil
byde på af udfordringer. Ingen kan her vide sig helt sikre, for
formanden vil også i år udtænke dagens skydeprogram.
Efter morgenkaffen vil turen gå til 50 m banerne, hvor skydningen vil
finde sted. Som allerede nævnt er dagens skydninger ikke kendt, men
det er dog helt sikkert, at det bliver noget anderledes end en normal
søndag på Amager.
Efter sidste skud er der samling i SKAK-huset igen. Nu trænger alle
sikkert til at få lidt varme, og det er der forhåbentligt nok af i huset.
Den store gryde vil blive sat på komfuret, julebordet vil blive dækket,
og inden man ser sig om, vil alle sidde bænket til
langdistanceskyttejulemiddag.
Alle er naturligvis meget velkommen til at deltage i juleafslutningen på
langdistancen, og der er absolut ingen krav om, at man har skudt på en
af de lange distancer i årets løb, eller at man er en dygtig skytte, for
erfaringen siger, at alle vil være stillet lige i formandens skydninger.
Tilmelding til spisning er nødvendigt, og skal ske enten i
skydekælderen eller til formanden på mail stoltenborg@mail.dk senest
2. december.

ÅRETS JULEKONKURRENCE
Året nok største udfordring for Skyttelaugets medlemmer står nu for
døren igen. Denne gang drejer det sig ikke om at kunne ramme pletten i
skiverne, ej heller om at kunne nå først op til smørrebrødet ved
handicapskydningerne, eller at kunne komme med den bedste
forklaring på det manglende forventede skyderesultat; nej udfordringen
er meget meget større: - Årets julekonkurrence i Sigtekornet.
Julen har mange traditioner, og en af dem er efterhånden blevet årets
store julekonkurrence i Sigtekornet. Udfordringen har for mange af
Sigtekornets læsere præget de første juledage, og det vides fra flere
pålidelige kilder, at netop denne juleudfordring har skabt nervøsitet og
spænding ind i mange læseres hjem, da man jo helst ikke vil fremstå,
som den der ikke kunne klare udfordringen.
Også i år har redaktionen arbejdet målrettet for at finde den rigtige
julekonkurrence, og selvom arbejdet har været hektisk og intenst, så er
det lykkedes at få lavet en konkurrence af passende sværhedsgrad.
Netop den passende sværhedsgrad har været en af redaktionens store
udfordringer, for vil vidende at opgaven ofte har været svær, ja nogen
vil nok sige for svær, så ønsker redaktionen netop med denne
konkurrence at stille Sigtekornets læsere over for en opgave, hvor
fokus, koncentration og ihærdighed er i højsædet.
Redaktionens målrettede arbejde har båret frugt, og dette års store
julekonkurrence er vedlagt dette nummer af Sigtekornet.
Kære læser, kan du finde de 10 indlagte fejl på den venstreste tegning
på løsarket, så sæt en tydelig ring om dem. Tilmeld dig herefter
juleafslutningen på kortdistancen den 9. december, og medbring din
løsning her. Aflever din løsning, og du er så med i lodtrækningen om
en julegevinst.
Redaktionen ønsker alle god fornøjelse med at finde de 10 fejl.

SNART SLUT MED SKYDNING PÅ CARLSBERG
- OG HVAD SÅ DEREFTER…
2015 startede som et normalt år for Skyttelauget med skydning på
Københavns Skyttecenter og på Carlsberg Fritidscenter. De første par
uger af det nye år forløb som årene før, men så kom ændringen. Det lå
godt nok i luften, at fritidscentret nok skulle rives ned som en del af det
store projekt med bygning af Carlsberg byen, men det var alligevel en
mærkelig fornemmelse, da foreningens lejemål blev opsagt til
udgangen af 2015.
Bestyrelsen forelagde opsigelsen for generalforsamlingen, og
fremlagde samtidig ændringsforslag til foreningens vedtægter, idet
bestyrelsen anbefalede, at der blev søgt om skydebaner i DGI-byen.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med
vedtægtsændringer og forsøget på at få skydebaner i DGI-byen.
I sommer blev foreningens vedtægter godkendt af Københavns
Kommune, hvorefter Skyttelauget nu kan søge om skydetid på
skydebanerne i DGI-byen. Imidlertid kan der først søges skydetid fra
efteråret 2016, hvilket betyder, at der skal findes alternativ løsning for
første halvår af 2016.
Denne løsning er nu fundet, idet bestyrelsen har indmeldt Skyttelauget
som associeret medlemsforening under Kjøbenhavns Skytteforening.
Det betyder, at Skyttelauget kan skyde uændret hver onsdag fra kl.
18.30 – 21.00, og at vi fra onsdag den 6. januar 2016 begynder at skyde
i DGI-byen.
Der skydes altså stadig på Carlsberg i december, og programmet
ser således ud:
Onsdag 02 Træning 15 m
kl. 1830
Onsdag 09 Juleafslutning på kortdistance
kl. 1830
Onsdag 16 Årets sidste 15 m skydning
kl. 1830
Kom og vær med til at lukke på Carlsberg og til at starte i DGI-byen.

JULEAFSLUTNING PÅ 15 M
9. DECEMBER 2015
Vel er anden ikke stegt endnu, og vel er de sidste julegaver ikke købt
endnu, men ikke desto mindre nærmer julen sig med hastige skridt. Et
af de sikre tegn på julens snarlige komme er juleafslutningen i
Skyttelauget, hvor vi sammen slutter et godt Skyttelaugs år af.
Skyttelauget juleafslutning holdes i år onsdag den 9. december, og der
bydes her velkommen til alle skytter og familier samt alle vore venner
til et par hyggelige juletimer sammen på kortdistancen på Carlsberg
Fritidscenter.
Sigtekornets redaktion har været ud i undersøgende
ærinde, og kan allerede nu afsløre, at formanden også
i år har påtænkt at stå for at lave årets juleskydeskive.
Hvordan det vil gå, kan vi kun gisne om, men set ud fra tidligere års
juleskiver, som han har også har lavet, så vil der igen blive budt på
udfordringer. Variationen af skydeskiver har gennem årene været stor,
og ikke alle har været lige nemme, hvorfor vi med julespænding kun
kan afvente dette års juleskydeskive.
Efter sidste skud er afgivet vil der være dækket op til lidt at spise. I
skrivende stund er menuen ikke helt fastlagt, men det skal den nok
være til den 10. december. For første gang skal Skyttelauget selv stå for
alt omkring julemiddagen, hvilket giver lidt udfordringer. Det er dog
sikkert, at der nok skal være både julehygge og julemad. Prisen vil
forventeligt ligge på omkring 100,- kr. pro snabula.
Ud over juleskydningen og julemaden vil der være et antal
øvrige højdepunkter i aftenens løb. Et vil være uddeling af
præmier fra årets langdistance, hvor der vil resultater fra
både mesterskaber og landsskydning 200 m.

Et andet højdepunkt vil være trækning af vindere fra årets
julekonkurrence Find-10-Fejl. Også i år her Redaktionen udtrykt tvivl
om, hvorvidt der vil være fejlfri deltagere, så det bliver spændende at
se, hvordan det går. Husk dog at du skal medbringe dit svarark til
juleafslutningen, så du her kan få det lagt ned i bøtten med den
indkomne forslag til løsning af opgaven
Så skal vi have 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 ud, 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 mail til formanden på
stoltenborg@mail.dk. Sidste tilmeldingsfrist er 02. december. 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 9. december
omkring kl. 18.30. Husk den lille julepakke og julehumøret. Det vil
naturligvis blive påskønnet, såfremt man møder frem med en eller
anden form for julepåklædning anlagt.
Juleafslutningshuskeliste:
 Tilmelde mig inden 2. december.
 Møde op til juleafslutning 9. december.
 Medbringe min løsning til julekonkurrencen.
 Medbringe en lille pakke til ca. 25,- kr.
 Være i godt julehumør.

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
VS
DEN KONGELIGE LIVGARDE
Naturligvis skulle der også i år være kapskydning mellem
Garderforeningen i København og Den Kongelige Livgarde. Denne
skydning er jo en så fast del af årets program, at det er næsten umuligt
at forestille sig et år uden den.
I invitationen til skydningen bedes holdene stille med 12 skytter, men
da erfaringen viser, at Livgarden altid stiller med 12 gardere og en
sergent, så stillede garderforeningen derfor også med 13 deltagere. I år
holdt de to gange 13 skytter dog ikke stik til at begynde med, idet det
viste sig, at garderne ikke havde haft tålmodighed til at vente på
sergenten inden de kørte fra Livgardens kaserne og til Københavns
Skyttecenter. Da Skyttelauget imidlertid også stillede med en
resultatskriver, blev uligheden i deltagerantal dog klaret ved, at
skriveren gik ind på Livgardens hold som skytte. Herefter var begge
hold på 13 skytter.
Hvad der efterfølgende helt præcist skete er stadig ikke helt afklaret.
Det viste sig meget hurtigt, at Livgardens hold i år havde en rigtig god
træfning med såvel eget gevær som med skytteforeningsgevær,
hvorimod de gamle gardere havde en rimelig træfning med eget gevær
og en næsten katastrofal træfning med tjenstgevær M95.
Dette blev bekræftet ved den efterfølgende præmieoverrækkelse på
Livgardens kaserne, hvor de 2 holdpokaler for første gang i mange år
blev vundet af Livgardens hold. Ikke alene vandt Livgarden, men holdet
herfra vandt i overlegen stil.
Præmierne blev fordelt, og snakken og udvekslen af soldaterhistorier
gik som det sig hør og bør mellem gardere. Igen i år så det ud som om,
at alle deltagere havde en god dag på både skydebanen og ved den
afsluttende fælles spisning og præmieuddeling.

KOMMENDE AKTIVITETER

KONTINGENT 2016
”Julen varer længe, koster mange penge”. At dette citat fra en gammel
julesang er ganske korrekt, er ingen vist i tvivl om, men hold nu lidt
igen, og brug ikke hele formuen på pebernødder, gløgg og julegaver.
Med indgangen til 2016 er det igen blevet tid til at betale kontingent til
Garderforeningens Skyttelaug. Kontingentet er for aktive 200,- kr., for
passive 100,- kr. og for støttemedlemmer 50,- kr.
Kontingent kan indbetales på foreningens konto; Reg. Nr. 1551 og
kontonummer 0007132409, eller på kortdistancen.

LANDSSKYDNING 15 M
Fra første træningsdag i det nye år går det løs igen med Landsskydning
på 15 m. Landsskydning 15 m skydes på Skyttelaugets egne baner, og
hvis du kombinerer med en handicapskydning, så er der også mulighed
for at deltage i den efterfølgende spisning. Find allerede nu en eller
flere onsdage frem til april, så også du kan deltage i Gardernes
Landsskydning 15 m.

TREKANTSKYDNING 15 M
Trekantskydning på 15 m for 2016 vil i år have Nordre Birks
Garderforening som værter. Endnu er invitation ikke modtaget, men
skydningen plejer at blive afholdt i marts måned, så det bliver den nok
også til næste år. Alle kan deltage, og Skyttelauget skal gerne stille med
et stort antal deltagere. Nærmere vil tilgå vedrørende Trekantskydning.

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.
Konto Nr. 0007132409
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf.: 4364 5601
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf.: 3252 2268
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf.: 3581 6775

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
Carlsberg Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68

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

DECEMBER
Onsdag 02
Søndag 06
Onsdag 09
Onsdag 16

Træning 15 m
Juleafslutning på langdistance
Juleafslutning på kortdistance
Årets sidste 15 m skydning

kl. 1830
kl. 0830
kl. 1830
kl. 1830

JANUAR
Onsdag 06
Søndag 10
Onsdag 13
Onsdag 20
Søndag 24
Onsdag 27

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

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

FEBRUAR
Onsdag 03
Søndag 07
Onsdag 10
Onsdag 17
Søndag 21
Onsdag 24

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

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

MARTS
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

Træning, handicapskydning og spisning 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

02
06
09
16
20
23
30

