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Det gamle år rinder på hæld, og snart skal et
nyt til at begynde. Hvad det nye år vil bringe, er
endnu for tidligt at sige noget om. Hvad man
derimod kan er, at se tilbage på året som snart
er gået.
Ser vi tilbage på det gamle år, så har det været
et år med mange aktiviteter og udfordringer, - nye som gamle.
Lysten til at være med til Skyttelaugets aktiviteter er dog
ikke til at tage fejl af, og når den er der, så ændrer
udfordringerne karakter fra at være udfordringer til at være
dagligdags opgaver, der skal løses for Skyttelauget og dets
medlemmers bedste.
Nu træder vi så snart ind i et nyt
år, og lad os gøre sammen, og med
det for øje, at vi fortsat vil have
et aktivt Skyttelaug.
Med dette for øje ønskes alle
medlemmer samt familier en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.

LANDSSKYDNING 200 M 2018
Sidste skud i Landsskydningen på 200 m for 2018 blev skudt ved
udgangen af september, og resultaterne fra Garderforeningen i
København er nu indsendt til Præsidiets Skydeudvalg.
Endnu foreligger der ikke en endelig resultatliste, så det er for
tidligt at spå om placeringer og eventuelle præmier. Dog kan det
siges med rimelig sikkerhed, at der er en hel del gode resultater,
som nok vil kunne medføre en riffelplade. Om der så også vil
kunne være resultater til en faneplade for holdplacering, må vi
vente at få at se.
Nu ventes der så i spænding på, at den endelige resultatliste bliver
gjort færdig og tilsendt foreningerne landet over.

FØDSELSDAGSSKYDNING
Mandag den 25. februar runder Garderforeningens Skyttelaug 77
år. Dette skal naturligvis markeres, og det bliver det onsdag den
27. februar 2019.
Her inviteres alle til en hyggelig aften på skydebanerne i DGIByen, hvor vi sammen vil markere Skyttelaugets stiftelsesdag.
Også i år vil vi indlede med en fødselsdagsskydning på 15 m,
hvorefter vi vil samles om fødselsdagsbordet, og mon ikke at der
også i år vil blive dækket op med kaffe/the, kage og portvin.
Du inviteres derfor til fødselsdagsfejring onsdag den 27. februar.
Vi starter allerede kl. 18.30, og vil du være sikker på, at der også er
kage og portvin til dig, så fly en mail til formanden eller meld dig
til på skydebanen ikke senere end 24. februar.

JULEAFSLUTNING - LANGDISTANCEN
Om det også i år bliver jul på langdistancen? – ja naturligvis, og
dette markeres med Juleskydning og juleafslutning:
søndag den 9. december.
Mødetid på Københavns Skyttecenter er kl. 08.30, hvor der er
dækket op til morgenkaffe og friskbagt brød i SKAK-huset ved Ppladsen lige inden for lågen.
Efter en kop kaffe eller to, forlægges til 50 m banerne, hvor selve
juleskydningen finder sted. Dagens skydeprogram er fortsat under
udvikling, så hvad der skal skydes vides endnu ikke, men i lighed
med tidligere juleskydninger på langdistancen vil deltagerne
sikkert blive udsat for et antal forskellige skydninger, som ikke
minder ret meget om, hvad der normalt skydes. Formanden har
fortalt, at han er gået i tænkeboks for at finde på noget
udfordrende, hvilket nok skal blive både sjovt og lidt
foruroligende.
Herefter går turen tilbage til SKAK-huset, hvor der vil blive
dækket op, julelysene vil blive tændt ligesom samtalen naturligt vil
falde på de helt umulige skydninger, man lige har måttet stå model
til. Fokus vil dog hurtigt blive ændret når julesulet bliver sat på
bordet, for naturligvis skal julens komme også markeres med en
julemiddag på langdistancen.
Alt dette og mere til kan man tilmelde sig til,
Enten på skydebanen en onsdag til eller ved
e-mail til formanden stoltenborg@mail.dk. Sidste tilmelding for
deltagelse i den afsluttende spisning er 31. november.
Har du ikke tidligere deltaget i juleafslutningen på langdistancen,
så bør du prøve, og har du tidligere prøvet, så ved du, at det er
hyggeligt, og at du derfor bør deltage igen.

FIND – 10 – FEJL
Også i år har Skyttelaugets Find-10-Fejl Udvalg været samlet for
at drøfte, hvorvidt der igen skulle være en Find-10-Fejl
julekonkurrence i julenummeret af Sigtekornet. Fra særligt sidste
år var der ganske megen jammer og klage over, at opgaven var for
svær, men samtidig ønskede ingen at den skulle gøres nemmere,
idet dette blev anset som et tegn på svaghed i opgaveløsning.
Udvalget har efter grundige overvejelser besluttet, at der også i
2018 skal være en Find-10-Fejl opgave i forbindelse med sidste
nummer af Sigtekornet. Men, og der er et men, - og det er, at al
klage over sværhedsgrad vil blive ignoreret, ligesom både højlydt
og stille jammer vil blive forbigået i larmende tavshed.
Så nu er det sagt, og lad det så også blive sagt, at godt nok er julen
er hjerternes fest, men årets Find-10-Fejl så absolut ikke er nogen
fest. Opgaven kræver såvel tid, tålmodighed og indre ro, også
skarphed, fuld koncentration, øje for detaljer og vilje til at finde
alle 10 fejl. Med dette in mente skal det nok lykkes …. måske.
Hvad skal man så gøre for at deltage i konkurrencen:
Start med at afsætte ganske megen tid til arbejdet
med at finde de indlagte 10 fejl. Fejlene vil være
indlagt på den venstre tegning.
Når en fejl er fundet sættes en ring/cirkel herom på
den venstre tegning.
Skriv navn på løsningen, - også selv om alle fejl ikke er fundet.
Medbring løsningen til juleafslutning på kortdistance den 6.
december.
Tilbage er der så kun at ønske god fornøjelse, og fortvivl ikke, thi
uanset antallet af fundne fejl, så skal det nok blive jul.

KONTINGENT

Så er det igen den tid på året, hvor man føler, at pengene næsten
fosser ud af lommerne. Julegaver og juleindkøb, små og store
gøremål, køb af juletræ og julenisser og meget mere kræver alle
lidt fra pengepungen.
Skyttelauget nye kasserer håber dog på, at der trods heftige
anstrengelser på at få brugt hver en øre, stadig vil være lidt tilbage
på kistebunden, således at der også kan blive til kontingent for
2019.
Kontingent for sæson 2019 blev ved
sidste generalforsamling vedtaget til
at være uændret, hvilket vil sig:
Aktive
200 kr.
Passive
100 kr.
Støttemedlem
50 kr.
Indbetaling af kontingent kan ske enten ved kontant betaling på
skydebanen, eller ved overførsel til Skyttelaugets bankkonto på:
Reg. nr.
2128
Konto nr.
0111 837 910
Ved overførsel af kontingent fra egen konto er det meget vigtigt, at
der påføres følgende i tekstfeltet:
Navn
Kontingent 2019
Med henvisning til Skyttelaugets vedtægter § 6 skal kontingent
betales forud, og jævnfør § skal kontingent indbetales senest 15.
februar.
Husk, at uden penge – ingen aktiviteter. God jul.

JULEAFSLUTNING PÅ
15 M
Vintermørket har sænket sig, julelys og julepynt er ved at dukke
op alle vegne, ønskesedler bliver skrevet og gaver bliver købt ind,
- jo der er masser af tegn på, at julen nærmer sig. Et af de helt 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 5. december, og
der bydes her velkommen til alle skytter og familier samt alle vore
venner til et par hyggelige timer sammen på Frederiksberg Slot.
Der vil desværre heller ikke i år være en egentlig
juleskydning, for med skydebanerne i DGI Byen,
og julemaden serveret på Frederiksberg Slot, så
er det for besværligt at nå begge dele.
I stedet mødes vi på Frederiksberg Slot, og holder hele
juleafslutningen her. Hvorvidt der bliver lavet et eller andet som
erstatning for en juleskydning, er ikke helt fastlagt endnu.
I forbindelse med juleafslutningen vil der være uddeling af
præmier fra årets langdistance.
Ligeledes vil et af aftenens helt sikre højdepunkter
være trækning af vindere fra årets julekonkurrence
Find-10-Fejl. Find-10-Fejl udvalget har over for
Sigtekornets redaktion har i år udtrykt oprigtig tvivl
om, hvorvidt der vil være deltagere, som har fundet
alle 10 fejl. Om denne tvivl er berettiget, vil tiden vise
Husk i den forbindelse, at du skal medbringe dit svarark til
juleafslutningen, så du her kan få det lagt i bøtten med de
indkomne forslag til løsning af opgaven

Julemad skal der naturligvis også på bordet. Årets
Julemad udvalg har således allerede holdt de
indledende møder, og er godt på vej med en
beslutning. De første meldinger lyder beroligende:
”Der skal nok blive serveret noget”.
Nu er det jo jul, og ingen jul uden julegaver. Alle bedes derfor
medbringe en lille julegave til en pris af 25 – 30 kr. Julegaver er
mange ting, men det bør være noget, som man gerne selv vil
modtage, om man var så heldig. Julegaverne samles i julesækken,
og deles så ud af den rare julemand - eller i det mindste det
tætteste vi kan komme på en sådan.
Det eneste der mangler nu, er de mange forventningsfulde
deltagere. Sæt kryds i kalenderen, og tilmeld dig/jer. Tilmelding
kan ske på kortdistancen 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.
Juleafslutningsudvalget håber på et gensyn onsdag den 5.
december omkring kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. Husk den lille
julepakke og julehumøret. Det vil naturligvis blive påskønnet,
såfremt man møder frem med en eller anden form for
julepåklædning anlagt.
Juleafslutningshuskeliste:
 Tilmelding senest 2. december.
 Møde op til juleafslutning 5. december.
 Medbringe løsning til julekonkurrencen.
 Medbringe en lille pakke til ca. 25 - 30 kr.
 Vær i godt julehumør.
Der kan parkeres i slotsgården, men ved tilmelding skal bilens
registreringsnummer oplyses.

KOMMENDE AKTIVITETER
LANDSSKYDNING 15 M 2019
Landsskydning 15 afvikles fra 1. januar og frem til 31. marts.
Skyttelauget og Garderforeningen i København har brug for DIG
og DIT resultat i kampen om at blive den størst deltagende
forening.

TREKANTSKYDNING 15 M
Fra jungletrommerne forlyder det, at årets Trekantskydning 15 m
mellem Nordre Birks Garderforening, Søndre Birks Garderforening
og Garderforeningen i København bliver afholdt onsdag den11.
marts 2019 på Nordre Birks skydebaner under Lyngby Hallen.
Invitation er endnu ikke modtaget, men så snart dette sker, vil
information om tid og sted samt tilmelding blive sendt ud.

REGIONSSKYDNING 15 M
En fast aktivitets i årets 15 m skydninger er deltagelse i
Regionsskydningen. Selv om invitation hertil ikke er modtaget
endnu, er det dog fastlagt, at den skal afvikles på skydebanerne i
Frederikssund. Her har skydningen været afholdt før, og Skyttelauget
ser frem til at komme tilbage.
Dato for Regionsskydning er ikke helt fastlagt, men en foreløbig
dato for afholdelse er meldt ud til 16. marts 2019.
Arrangementet starter med fælles morgenmad, herefter skydning på
gode baner med elektronisk markering, og slutter af med fælles
frokost, hvor Skyttelauget har stolte traditioner for et rigtig flot
frokostbord.

Sæt allerede nu et lille kryds i kalenderen, således at dagen er
reserveret til Regionsskydning. Nærmere om arrangementet vil tilgå,
når invitation er modtaget.

BANKO
Endnu er datoen for Årets Banko ikke helt bekræftet. Ansøgning er
sendt til Frederiksberg Slot om at få stillet Skyttelaugets bankohaller
til rådighed MANDAG den. 18. februar 2019.
Nærmere vil tilgå, når svar fra Frederiksberg Slot tilgår, så hold øje
med Skyttelaugets indlæg i Garderbladet til februar.

SPISNING OG HANDICAPSKYDNING
Sæt allerede nu kryds i kalendere for handicapskydning med
efterfølgende følgende onsdage i det nye år:
 09 januar
Handicapskydning og spisning
 06 februar
Handicapskydning og spisning
 06 marts
Handicapskydning og spisning
 03 april
Handicapskydning og spisning
Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til
formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 4444 2473
senest søndagen før.

På gensyn til en af Skyttelaugets mange aktiviteter.

BOWLING ER OGSÅ EN SLAGS SKYDNING
Det ser så nemt ud. Man skal bare bruge tre
fingre, et par flade sko med to farver, og så en
enkelt kugle. Herefter smider man kuglen ned
hen over parketgulvet, og så vælter alle
keglerne. Det ser så nemt ud.
Som med så mange andre ting i livet må skytterne fra Skyttelauget
erkende, at intet er svært for den som kan, og for skytterne betyder
det, at bowling er svært for de mange og kun i mindre grad svært
for de få.
Torsdag den 15. november var der kaldt til samling i World Cup
Hallen i Rødovre, hvor året dyst udi bowling skulle finde sted.
Hvor der sidste år kunne nøjes med en enkelt bane, så måtte der i
år hele tre baner til, for at få plads til alle deltagerne.
Ved ankomst til banerne blev i mødt af formanden for
Skyttelaugets bowlingudvalg Janne Gretved, der herefter inddelte i
hold til hver enkelt bane. Hvordan denne holdsammensætning sker
er til lige så stor forundring, som hvordan formanden
sammensætter skydeprogrammet for juleskydning på langdistance.
Herefter var det med at få de underlige sko på, og så var det ellers
om at komme på banerne. Her kunne så opleves ved selvsyn og
egne forsøg, at det at styre en bowlingkugle den rette vej ned ad
banen, således at den ved mødet med keglerne vælger dem alle,
ikke er helt så nemt.
Med ømme arme og trætte rygge blev spillet afsluttet, og alle trak
ovenpå, hvor der var bestilt bord i en hyggelig restaurant. Her
kunne alle være med, og over lidt godt at spise og lidt at drikke,
blev aftenens spil drøftet.
Aftenen sluttede med uddeling af præmier til alle deltagende hold,
så på den måde gik alle hjem fra en hyggelig aften som vindere.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole Christoffersen
Jægergangen 11
Kajerød Have 65
2880 Bagsværd
3460 Birkerød
Tlf.: 4444 2473
Tlf.: 4581 7164
E-mail: stoltenborg@mail.dk
E-Mail: gitole@email.dk
Konto-nr.: 2128 – 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.: 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.: 2371 1543.
Tlf.: 4254 0906
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk

SKYDEBANERKORTDISTANCE
DGI-Byen

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

JANUAR
Onsdag 02
Onsdag 09
Søndag 13
Onsdag 16
Onsdag 23
Søndag 27
Onsdag 30

Træning 15 m
Træning, handicap 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.
kl.

1830
1830
0800
1830
1830
0800
1830

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

Træning, handicap 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

MARTS
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

06
10
13
20
24
27

Træning, handicap 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

APRIL
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag

03
10
14
17
24
28

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

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

1830
1830
0800
1830
1830
0800

