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HUSK at du med et skydekort
til Fugleskydningen kan vinde en
af de mange flotte præmier –
også selvom du ikke kan deltage
på dagen.

LANDSSKYDNING 200 M
Igennem hele august har 200 m banerne på Københavns
Skyttecenter stået parate og blot ventet på, at gamle gardere fra
Garderforeningen i København og Garderforeningens Skyttelaug
skulle møde op for at skyde Landsskydning på 200 m. Banerne vil
fortsat stå klar til brug i september, og dermed bør der jo være
rigtig gode muligheder for, at alle kan nå at komme en tur på
skydebanen og skyde Landsskydning på 200 m.
Invitationen til dette års Landsskydning 200 m er modtaget, og
nogle vil måske kunne tænke, om det nu også Garderforeningen i
København og Skyttelauget skal deltage i Landsskydning 200. I
sig selv er det et ganske overflødigt spørgsmål at stille, for
selvfølgelig skal både Skyttelauget og Garderforeningen i
København deltage i Gardernes Landsskydning.
Siden det første skud i Landsskydningen blev skudt i 1953, har
Garderforeningen i København, og dermed Skyttelauget, været at
finde blandt deltagerne, og sådan vil det også være i 2012.
Skydningen kan skydes på hjemmebane, og i september er der
således mulighed for at skyde henholdsvis søndag den 2. og
søndag den 30. Herudover kan den også skyde lørdag den 15.
september i Vingsted.
Landsskydning er for alle gamle Gardere, og netop i denne
skydning er det deltagelse, der vægtes højest. Det er således ikke et
absolut krav, at man skal kunne skyde ”fuldt hus”.
For Skyttelauget og Garderforeningen i København gælder, at vi
også gerne i år skal være den størst deltagende forening, og for at
blive det, har vi brug for, at også du kommer på skydebanen. Find
en dag eller måske flere, hvor du har mulighed for at komme, og
kom så ud og tilbring et par hyggelige timer i selskab med andre
gamle gardere. Er det lidt siden du sidst var på skydebanen, så skal
der nok lidt hjælp også. På gensyn til Landsskydning.

VÅBENKONTROL
Så skal alle våben registreret gennem Garderforeningens
Skyttelaug igen kontrolleres. Det vil sige, at alle foreningens egne
geværer og alle privatejede geværer skal kontrolleres.
Den årlige våbenkontrol er et krav, der er påbudt af
”Skytteforeningernes Våbenregistrering” til alle skytteforeninger
og enkeltpersoner med våbentilladelse. Våbenkontrollen omfatter
en fysisk fremvisning af de registrerede våben til lokalforeningens
våbenkontrollant, hvilket for Skyttelaugets vedkommende vil sige,
at alle geværer registreret gennem Skyttelauget skal fremvises for
formanden.
I praksis sker kontrollen ved, at Skyttelauget har fået tilsendt en
samlet oversigt over alle geværer registreret gennem foreningen.
Oversigten er opdelt i en del med foreningsejede våben, og en del
med privatejede våben. Med denne oversigt i hånden vil alle våben
nu blive kontrolleret med henblik på at konstatere, at der er
sammenfald mellem våbenlisten og det enkelte geværs ejerforhold,
type, geværnummer og kaliber.
Hvad nu hvis vi ikke kontrollere geværerne og vi ikke reagerer på
henvendelsen fra Skytteforeningernes Våbenregistrering? Hertil er
svaret ganske simpelt, at så mister vi retten til at registrere våben i
foreningen, hvorefter alle våben skal overføres til en anden
forening eller afleveres til politiet, - og hvor meget Skyttelaug har
vi så tilbage!
Skyttelaugets våbenkontrol gennemføres således:
 September
Langdistancerifler
 Oktober og november Kortdistancerifler
Så er du ejer af en riffel, og er denne registreret gennem
Garderforeningens Skyttelaug så find en dag jævnfør ovenstående
og kom på skydebanen til kontrol af din riffel.

TRAVLHED PÅ LANGDISTANCEN
Sommeren har budt på travlhed på langdistancen. Ikke alene har
der været vore egne træningsskydninger på hver anden søndag,
men fra vores Landsdelsforenings side er der blevet indbudt til
skydning på såvel 50 m, 200 m og 300 m.
På 50 m banerne har der været afholdt en sommerturnering over 3
omgange. Skyttelauget har naturligvis taget denne udfordring op,
og har været repræsenteret med flere skytter hver gang.
Vi må nok erkende, at selvom afstanden mellem skytte og
skydeskive ”kun” er beskedne 50 m, så er det at ramme pletten
ikke helt lige til. Koncentrationen har derfor været helt i top, og
trods et par enkelte hovsa’er i ny og næ, så er der blevet skudt
mange gode resultater.
På 200 m banerne har der ligeledes været indbudt til en
sommerturnering. Denne turnering er løbet over 5 omgange, og
også her har der været deltagelse fra Skyttelauget hver gang. På
hver skydedag har der været mulighed for at skyde en
hovedskydning og en mesterrunde, så alle vore skytter har afgivet
30 gældende skud hver gang. Resultatmæssigt har vi ikke set den
endelige resultatliste, men generelt set kan vi kun være tilfredse
med de opnåede resultater.
Slutteligt har Skyttelauget også i år deltaget i aftenstævnerne på
300 m. Årets aftenstævner er skudt over 7 omgange, og også her
har der været mulighed for at skyde både hovedskydning og
mesterrunde. Deltagermæssigt har Skyttelauget deltaget med 5 – 7
skytter hver gang, hvilket er meget flot.
Som det således kan læses, så har sommeren været meget travl,
men den har også været både udfordrende og sjov. Skyttelauget har
taget alle udfordringer op, og vi har markeret os godt inden for
vores landsdelsforening.

KORTDISTANCE 2012/2013
Med udgangen af august og indtræden i september er den danske
sommer officielt overstået. Det er nu efterår, og dermed er det igen
blevet den tid på året, hvor Skyttelaget tager hul på en ny
kortdistancesæson på 15 m banerne.
Onsdag den 5. september vil dørene til skydebanerne på CarlsbergTuborg Fritidscenter blive slået op igen, og kortdistancegeværerne
vil blive fundet frem fra våbenskabet, hvor de har stået siden april
måned. Første opgave bliver at få dem pustet rene for støv og
spindelvæv, og så må vi ellers ind på banerne, og se om det stadig
er muligt at ramme skiverne.
Sæsonen 2012/2013 vil i det store hel byde på de samme
oplevelser og udfordringer som sidste sæson. De ugentlige
træningsaftener om onsdagen vil være det centrale i kortdistancen,
og så vil der blive krydret med Fugleskydning, juleafslutning og
bankospil, og selvfølgelig nogle aftener med spisning. Derudover
vil vore egne konkurrencer samt konkurrencer uden for egne baner
være den store udfordring.
Nyskabelser skal der ind imellem til, og fra denne sæson vil der
ske en historisk nyskabelse i Skyttelauget. Det er besluttet, at vi i
skydestilling for seniorer vil følge De Danske Garderforeninger,
hvor man har besluttet ikke længere at anvende den fritstående
skydestilling. I stedet vil man her tillade, at også seniorer skyder
med albuestøtte og rem. Da denne skydestilling således er
accepteret inden for Garderforeningerne, og da den samtidig er en
godkendt skydestilling inden for De Danske Skytteforeninger, så
vil vi i Skyttelauget også gå over til at anvende den.
Tilbage er så kun at byde alle velkommen til den nye sæson. Læg
en skydeaften eller et par stykker ind i din sikkert travle kalender,
og kom ned til et par hyggelige timer sammen med gamle gardere.

.

De første skud i den nye kortdistancesæson er allerede blevet
skudt, når der kaldes til samling for afholdelse af Skyttelaugets
Fugleskydning 2012.
FUGLESKYDNING
ONSDAG 19. SEPTEMBER

Fuglen vil være at finde i skydekælderen på vore 15 m baner på
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.
Skyttelaugets Fugle-snedker har efter sigende også i år savet,
malet, skruet og regeret, således der kan være en brugbar Fugl til
rådighed. Med fuglen sat op, så mangler der således kun nogle
glade deltagere, der vil sørge for, at den bliver skudt ned.
Fugleskydningsbanerne vil være åbne fra kl. 18.00, så alle i ro
og mag kan få hilst på hinanden efter sommeren. Kl. 18.30 præcis
vil den regerende Fuglekonge skyde det første skud mod fuglen, og
herefter vil skuddene lyde regelmæssigt indtil brystpladen falder,
og Fuglekongen 2012 er fundet.
Alle kan naturligvis deltage, så medlemmer af Skyttelauget og
medlemmer af Garderforeningen i København samt familier er
velkommen. Eneste krav for deltagelse er, at man forud for
skydningen har erhvervet sig et eller flere – helst flere - skydekort,
og således er registreret på ”Skydelisten”.
Skydekort kan købes forud for Fugleskydningen, hvor de kan fås
ved en af Skyttelaugets salgsmedarbejdere, eller de kan købes på
dagen på skydebanen. Hvis nogen allerede skulle være nervøse for
ikke at kunne få fat i et eller flere Fugleskydningskort, så skal til
beroligelse siges, at trykkeriet kører på højtryk for at sikre, at alle
kan få nogle af de eftertragtede Fugleskydningskort.

Prisen for skydekort vil i år være kr. 20,- pr styk, - men prisen vil
falde ved samtidig køb af 3 skydekort til en beskeden sum af 50,kr.. Et tilbud man i disse tider næppe kan sige nej til.
Deltagelse i Fugleskydningen kan sker på 2 måder. Man kan:
 Møde frem på selve dagen i skydekælderen, og være med til
den spændende skydning til fuglen. Herved er man sikker på
en fornøjelig aften, man har mulighed for både at vinde
præmie for at skyde dele af fuglen ned, ligesom man har
mulighed for at vinde præmie, når der efterfølgende trækkes
lod om de mange øvrige præmier på skydekortene.
Eller man kan:
 Aflevere sine skydekort med navn påført til en af
Skyttelaugets salgsmedarbejdere, hvis man ikke har mulighed
for at være med på selve skydedagen. Skydekortene vil så på
dagen blive lagt i ”Den Høje Hat”, og man vil være med, når
der efter skydningen trækkes lod blandt skydekortene om de
mange flotte præmier.
Fugleskydningsmiddag. Ingen Fugleskydning uden lidt mad efter
skydningen. Sådan har det været gennem flere år, og sådan vil det
også være i år. I år vil der bliver serveret et par stykker smørebrød,
når den nye Fuglekonge er fundet. Vi vil samles i idrætscentrets
cafeteria, og her vil vi hylde den nye Fuglekonge, og fortælle hvor
tæt vi andre var på at blive Fuglekonge.
Tilmelding er ikke nødvendig til selve Fugleskydningen, men
såfremt der vil bliver spisning, vil bindende tilmelding være
påkrævet, idet Skyttelauget skal afregne for alle bestilte kuverter.
Tilmelding skal ske senest 16. september, og kan ske enten på
skydebanen eller til Formanden på telefon 4444 2473 eller på mail
til stoltenborg@mail.dk.

REFERAT FRA SKYTTELAUGETS
GENERALFORSAMLING
25. APRIL 2012

1. Valg af dirigent.
Leif Søborg blev valgt.
2. Formandens beretning.
Formanden kunne berette, at der også i det forgangne år har
været stor aktivitet på både kort- og langdistancen. Det er
fortsat glædeligt, at så mange af foreningens gamle skytter
holder ved, men det kunne også være dejligt, at se nye ansigter
på skydebanen. Disse er desværre meget svære at få fat på.
Med skydningen som det centrale i foreningen har der været
en god blanding af træningsdage og deltagelse i konkurrencer.
Vore træningsonsdage og søndage er naturligvis stadig det
centrale for Skyttelauget, men deltagelse i konkurrencer ud
over vore egne er med til at give spænding og nye oplevelser.
Også i det forgangne år har Skyttelauget gjort sig meget
positivt bemærket i landsdelsforeningens mange forskellige
konkurrencer. Ikke blot med en pæn stor deltagelse, men også
med rigtig gode resultater. Derudover har Skyttelauget igen
været repræsenteret ved de danske mesterskaber på 15 m. Det
er dejligt at se, at vore skytter også kan være med her. For
vore øvrige arrangementer er det dejligt, at så mange venner af
Skyttelauget gerne deltager i juleafslutning, fugleskydning og
banko. Denne opbakning er med til at gøre disse
arrangementer sjovere at gennemføre og være med til.
Formanden sluttede af med at takke såvel medlemmer,
Garderforeningen i København samt vore mange venner den
opbakning og støtte, der også i det nu overståede foreningsår
har været givet til Skyttelauget.
3. Kassererens beretning.
Kassereren gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.
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Indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag til behandling.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet for 2013 blev vedtaget til at fortsætte uændret,
hvilket vil sige 180,- kr. for aktive medlemmer og 100,- kr. for
passive medlemmer. Kontingent
for
støttemedlemmer
fortsætter uændret med kr. 50,-.
6. Valg af kasserer.
På valg Ole C. Rasmussen, der blev genvalgt.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg Leif Zachariassen, der blev genvalgt.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne og Otto Jensen. Begge blev genvalgt.
9. Valg af revisor.
På valg Jørgen Eklund, der ikke ønskede genvalg. Hans-Erik
Skov Nielsens blev valgt.
10. Valg af revisorsuppleant.
John Lind Jans blev valgt.
11. Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen, der blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Formanden orienterede kort om udviklingen på Københavns
Skyttecenter. Skydningerne her er nu godt i gang, og man
forsøger fra den skyttecentrets bestyrelse, at få aktiviteter, drift
af anlægget og økonomi, efter at Københavns Kommune har
trukket sin økonomiske støtte væk, til at hænge sammen.
Generalforsamlingen afsluttede med, at Alle deltagere udbragte et
trefoldigt hurra for Garderforeningens Skyttelaug.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
FUGLESKYDNING 19. SEPTEMBER
Er du den nye Fuglekonge? Hvem ved, og alle har muligheden
herfor, så hvorfor ikke komme på skydebanen og være med.
Såfremt du ikke kan deltage, har du alligevel muligheden for at
vinde en af de mange dejlige præmier, husk blot at få købt dine
Fugleskydningslodder og aflever slippen til Skyttelauget. Læs
mere om Fugleskydningen i Sigtekornet.

LANDSSKYDNING 200 M
Husk din Landsskydning 200 m. Alle gamle gardere bør deltage i
Landsskydningen. Sæt derfor et stort kryds i kalenderen ved en
søndag formiddag i september, hvor du kan komme på Kalvebod
og få et par hyggelige timer på skydebanen. Banerne er klar, og
riflen venter kun på dig.

KORTDISTANCESÆSON 2012/2013
Onsdag den 5. september går det løs igen på kortdistancen. Vi
skyder fortsat på Carlsberg Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg vej
68, og der er også i den nye sæson skydning næsten hver onsdag
frem til udgangen af april 2013.

JULEAFSLUTNING 15 M
Naturligvis skal der være juleafslutning på kortdistancen, men dato
herfor er ikke fastsat endnu. I øjeblikket undersøges onsdag den
12. og onsdag den 19. december. Nærmere om valg af dato vil
tilgå på skydebanen.

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@kab-bolig.dk
Giro-konto: Reg. nr.
1551
Konto nr. 0007132409
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Elf: 43 64 56 01
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Elf: 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)

SEPTEMBER
Søndag 02
Tirsdag 04
Onsdag 05
Onsdag 12
Lørdag 15
Onsdag 19
Onsdag 26
Søndag 30

Langdistance på Kalvebod
Sommerturnering 200 m på Kalvebod
Træning og handicapskydning 15 m
Træning 15 m
Vingsted
Fugleskydning
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod

kl. 0800
kl. 1600
kl. 1830
kl. 1830

OKTOBER
Onsdag 03
Onsdag 10
Søndag 14
Onsdag 17
Onsdag 24
Søndag 28
Onsdag 31

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

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

NOVEMBER
Onsdag 07
Søndag 11
Onsdag 14
Onsdag 21
Søndag 25
Onsdag 28

Træning og handicapskydning 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

DECEMBER
Onsdag 05
Søndag 09
Onsdag 12
Onsdag 19

Træning og handicapskydning 15 m
Juleafslutning på Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m – Måske juleafslutning
Træning 15 m – Måske juleafslutning

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

kl. 1830
kl. 1830
kl. 0800

