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Et ganske atypisk år for Garderforeningens Skyttelaug er ved
at tage sin ende. Igen i år har vore aktiviteter på både
kortdistance og langdistance været forstyrret af de mange
restriktioner og påbud, der har præget hverdagen for os alle.
Det gamle liv er dog ved at vende tilbage til Skyttelauget, hvor
skydningerne i både DGI-Byen og på Københavns Skyttecenter
foregår som tidligere.
Nu ser vi så fremad, og vi håber, at vi alle kan komme om ikke
helt tilbage, så dog næsten tilbage til den hverdag, vi kendte
til for snart næste to år siden.
For Skyttelauget vil det betyde, at alle vore kendte
aktiviteter igen kan afholdes, at der igen vil være god
aktivitet og mange skytter på skydebanerne, samt at vi igen
kan mødes til de mere hyggeprægede aktiviteter.
Fra Skyttelauget ønskes alle medlemmer og familier en
glædelig jul, samt et godt nytår.

KORTDISTANCE 2021/2022
Endelig kan vi igen mødes på 15 m banerne og skyde indendørs
igen. Sidste sæson blev pludseligt og kontant stoppet i første uge
af december 2020, hvor al indendørs skydning og ophold i lokaler
i tilknytning til skydebaner blev lukket ned. Siden er det heldigvis
gået den rigtige vej igen, og Skyttelauget kunne således skyde den
nye sæson 2021/2022 ind den første onsdag i september.
Siden da har der været aktivitet på vore baner i DGI-huset hver
onsdag, hvor de fremmødte har demonstreret, at den lange pause
ikke har haft den store betydning for evnen til at ramme skiven.
Om pausen så har haft indflydelse på evnen til at ramme pletten,
må hver enkelt skytte selv afgøre.
Programmet for sæsonen er meget lig tidligere sæsoners program,
men hvorfor også lave om på noget som passer skytter og
forening.
En hurtig oversigt over den kommende sæsons tilbud vil være:
 Skydning hver onsdag.
 Handicapskydning og spisning næsten hver den første
onsdag i måneden.
 Juleafslutning.
 Trekantskydning.
 Landsskydning.
 Fødselsdagsskydning.
 Regionskydning.
 Generalforsamling.
Skyttelauget håber naturligvis på god tilslutning til alle aktiviteter,
men er godt klar over, at mange ikke kan deltage i alt. Fat derfor
din kalender, og se hvad der kan blive plads til. Herefter er der så
kun at sive velkommen til den nye sæson på Skyttelaugets
skydebaner i DGI-Byen.

KONTINGENT
Vi ved det alle, nemlig at julen er på vej med meget raske skridt.
Med julen følger også en stadig strøm af indkøb af julemad,
julenisser, julehygge, juletræ og julegaver, og således trækkes der
store veksler på privatøkonomien.
Fra Skyttelaugets kasserer er modtaget et opråb om, at der gerne
må holdes så meget igen med juleforbruget, at der er lige nøjagtigt
det beløb tilbage, som der ved årsskiftet skal erlægges til
kontingent for 2022.
Kontingent for sæson 2022 vil være:
Aktive
300 kr.
Passive
200 kr.
Støttemedlem
100 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 2022
Som noget ganske nyt, kan kontingent også indbetales på
MobilePay til kassereren på nr. 5434 1083.
Med henvisning til Skyttelaugets vedtægter skal kontingent betales
forud, og senest 15. februar.
Husk, at uden penge – ingen aktiviteter. God jul.

JULEAFSLUTNING PÅ LANGDISTANCEN

Søndag den 5. december samles de morgenfriske skytter kl. 08.30
til morgenkaffe på Københavns Skyttecenter. Her vil de sammen
indtage morgenkaffen og formentlig tale om, hvad dagens
skydning vil byde på af udfordringer. Formanden vil nemlig også i
år udtænke dagens skydeprogram, hvilket betyder, at man være
forberedt på lidt af hvert.
Efter morgenkaffen vil turen gå til banerne, og som nævnt kendes
dagens skydning kun af formanden, men det kan dog råbes, at
skydningen vil finde sted på 50 m banerne.
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 længe 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 langdistancejulespisning er nødvendigt, og
tilmelding skal ske til formanden ikke senere end 1. december.
Tilmelding kan ske på skydebanerne eller ved mail på
stoltenborg@mail.dk.

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. Da sidste års Find10-fejl blev beskyldt for at være genbrug, besluttede udvalget, at
der naturligvis skulle en ny Find-10-Fejl med i Sigtekornet i år.
Og lad det være sagt med det samme, - dette års Find-10-Fejl er
ikke bare svære, den er ikke bare meget svær, - nej den er virkelig
svær.
Udvalget er på det rene med, at julen er hjerternes fest, og at dette
år har budt på mange bekymringer og besværligheder, men intet af
dette har haft indvirkning på udformningen af årets Find-10-Fejl.
Udvalget forventer dog, at opgaven kan løses, men at det kræver
god tid, tålmodighed og indre ro, balance i sindet, 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 den 1. 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.

JULEAFSLUTNING – KORTDISTANCE
1. DECEMBER 2021
Det er ganske vist, - julen står for døren, og naturligvis skal julens
komme også markeres i Skyttelauget. Årets julesafslutning på
kortdistancen vil således blive afholdt 1. december, og i lige
forlængelse af årets Generalforsamling.
Trods et noget mærkeligt år vil vi fejre julens komme på den helt
traditionelle måde i Skyttelauget. Det betyder selvfølgelig, at der
vil blive serveret lidt godt at spise, og at vi måske også kan få en
kop kaffe med lidt julegodter til.
Herudover vil aftenen også byde på forløsning af Sigtekornets
julekonkurrence Find-10-Fejl. Husk dog her, 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.
Så er der jo også det med en lille julegave. Alle bør derfor
medbringen en lille julegave til en pris af 25 – 30 kr., som kan
komme i julemandens sæk.
Juleafslutningshuskeliste ser således ud:
Tilmelding senest 28. november – tilmelding til formanden
på mail stoltenborg@mail.dk eller på skydebanen.
Møde op til juleafslutning 1. december.
Medbringe løsning til Sigtekornets julekonkurrence.
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.

GENERALFORSAMLING
1. DECEMBER 2021

Der indkaldes her til afholdelse af Skyttelaugets ordinære
generalforsamling 2021. Generalforsamling afholdes onsdag den
1. december kl. 18.30 i cafeteria på Frederiksberg Slot. Dagsorden
vil være:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Godkendelse af dagsorden.
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 formand.
På valg Jan Stoltenborg. Villig til genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlem.
På valg Ole Abildgaard og John Nielsen. Villige 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.

Generalforsamlingen vil blive afholdt sammen med men forud for
årets juleafslutning.

TREKANTSKYDNING 15 M
Den årlige Trekantskydning mellem Nordre Birks Garderforening,
Søndre Birks Garderforening og Garderforeningen i København
afholdes i år med Skyttelauget som vært, onsdag den 19. januar
2022.
Der skydes på Skyttelaugets 15 m baner i DGI-Byen fra kl. 18.00,
og der skydes en serie med 20 gældende skud. Herefter kører vi
alle ud til Frederiksberg Slot, hvor vi spiser og hygger sammen,
samt foretager præmieuddeling.
Da skydningen er en holdskydning, kræver det stort set alle mand
af huse, og vi skal meget gerne kunne stille med et hold på mindst
10 skytter. Reserver derfor den 19. januar til Trekantskydning.

REGIONSKYDNING
Fra vores regionskydeleder er meldt ud, at regionskydning 2022
vil blive afholdt Søndag 13. marts på skydebanerne i
Frederikssund.
Endnu er der ikke meddelt et mødetidspunkt, men hvis vi skal
starte ud med en kop morgenkaffe, så bliver det jo nok omkring kl
09.00.
Herefter vil programmet byde på skydning, afsluttende med fælles
spisning af den medbragte mad.
Nærmere vil tilgå omkring Regionskydningen.

FØDSELSDAGSSKYDNING

Den 25. februar 1942 mødtes en gruppe gamle gardere for at drøfte
muligheden for oprettelse af et Skyttelaug. Tiderne var svære, og
tanken om at gamle gardere kunne oprette et skyttelaug var måske
ikke den mest indlysende tanke. Ikke desto mindre førte dette
møde til, at der ud af Garderforeningen i Københavns blev stiftet et
Skyttelaug.
Fredag den 25. februar 2022 kan Garderforeningens Skyttelaug så
fejre sin 80 års dag. Dette skal naturligvis markeres, og det bliver
det onsdag den 23. februar 2021.
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
igen i år vil blive dækket op med kaffe/the, kage og portvin.
Du inviteres derfor til fødselsdagsfejring onsdag den 23. 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 20. februar.

KOMMENDE AKTIVITETER

LANDSSKYDNING 15 M 2022
Om få måneder skal vi igen skyde landsskydning 15 m, helt
præcist i månederne januar, februar og marts. Efter et sløjt 2021,
hvor landsskydningen blev aflyst, skal der tages revanche i 2022.
Målet er helt klart, at vi skal op på mindst 50 skytter, hvorfor DIN
deltagelse er nødvendig. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen
så DU kan skyde DIN landsskydning 15 m.

SPISNING OG HANDICAPSKYDNING
I 202 kan der tilbydes spisning efter handicapskydning på følgende
onsdage:
 12 januar
Handicapskydning og spisning
 02 februar
Handicapskydning og spisning
 02 marts
Handicapskydning og spisning
 06 april
Juleafslutning og spisning
Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til
formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 8161 2073
senest søndagen før.

TREKANTSKYDNING 15 M
Den årlige Trekantskydning på 15 afvikles for 2021 i starten af det
nye år, nærmere bestemt onsdag den 19. januar 2022. Da
Skyttelauget er vært ved skydningen, skal vi gerne være mange
skytter, så husk at reservere dagen.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole Christoffersen
Jægergangen 11
Kajerød Have 65
2880 Bagsværd
3460 Birkerød
Tlf.: 8161 2073
Tlf.: 5434 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.: 3252 2268
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)

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

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

DECEMBER
Onsdag 01 Generalforsamling og juleafslutning
Søndag 05 Juleafslutning - langdistance på Kalvebod
Onsdag 08 Juleskydning og træning 15 m

kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830

JANUAR
Søndag 09
Onsdag 05
Onsdag 12
Onsdag 19
Søndag 23
Onsdag 26

Langdistance på Kalvebod
Træning
Træning 15 m, handicap og spisning 15 m
Trekantskydning 15 m – DGI-Byen
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

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

FEBRUAR
Onsdag 02
Søndag 06
Onsdag 09
Onsdag 16
Søndag 20
Onsdag 23
Onsdag 19

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Ingen skydning – Vinterferie
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Fødselsdagsskydning
Træning 15 m

kl. 1830
kl. 0800

MARTS
Onsdag 02 Træning, handicap og spisning 15 m
Søndag 06 Langdistance på Kalvebod
Onsdag 09 Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.

0800
1830
1830
1830
0800
1830

1830
0800
1830
1830

kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830

