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Efter en lang og varm sommer, hvor solen har skinnet fra en stort set
skyfri himmel, fortæller kalenderen, at efteråret et kommet. Dermed
er det også blevet til, at kortdistancen starter op igen.
Første skydedag på kortdistancen
for sæsonen 2013/2014 bliver
onsdag den 4. september, hvor
banerne på Carlsberg Fritidscenter
atter står klar til at modtager
skytterne fra Skyttelauget.
Som noget helt nyt kan allerede nu
fortælles, at der er blevet gjort
rent på skydebanerne, og at der er
flere velfungerende standpladser
end ved sidste sæsons afslutning.
Nu er det så bare at vente på
skytterne, og når de kommer på
banen, - ja så er sæsonen i gang.

Imidlertid ved vi jo alle, at sæsonen først rigtigt er i gang, når vi
har haft fugleskydning. Dette sker i år onsdag den 18. september,
så sæt kryds i kalenderen og meld dig til. Sæt også kryds ved en
onsdag eller to, og lad os mødes til en hyggelig aften på 15 m.

KORTDISTANCE 2013/2014
Sommeren er ved at rinde ud, og efteråret har meldt sin ankomst.
Naturligvis håber vi alle stadig på mange gode dage med sol og
godt vejr, men ikke desto mindre må vi anerkende, at
vintersæsonen på kortdistancen 2013/2014 står for sin begyndelse.
Onsdag den 4. september vil dørene til skydebanerne på Carlsberg
Fritidscenter blive slået op for første gang i den nye sæson,
kortdistancegeværerne vil blive fundet frem fra våbenskabet, hvor
de har stået siden april måned, og vi vil se, hvorvidt vi kan få dem
pustet rene for støv og spindelvæv.
Spændende bliver det også at se, hvorvidt skydebanerne er i bedre
forfatning her ved sæsonstart, end de var ved sæsonafslutningen i
april. Som gamle gardere er vi generelt meget tålmodige og
accepterer, at der kan være svipsere ind imellem, men tilstanden af
banerne gennem store dele af sidste sæson var på den anden side af
acceptabelt.
Hen over sommeren er der skiftet bestyrelse for Carlsberg
Fritidscenter. Den gamle bestyrelse er blevet udskiftet fuldstændig
med en ny, og dette vil forhåbentligt betyde en kraftig forbedring i
banernes funktionsduelighed og rengøringen på både skydebane og
i opholdslokalet.
Fra Skyttelaugets side afleverede vi i marts en opgørelse til den
gamle bestyrelse over erkendte fejl og mangler på skydebanen, og
denne opgørelse er efterfølgende også afleveret til den nye
bestyrelse.
Tilbage er nu 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.
Geværerne står kun og venter på Dig.

VÅBENKONTROL
Et år er gået siden sidste kontrol, og Garforeningens Skyttelaug er
nu igen pålagt at kontrollere ejerskab og tilstedeværelse af
samtlige våben i foreningen. 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”, og gælder for 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 fysisk 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, eller 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 og oktober Langdistancerifler
 Oktober og november Kortdistancerifler
Derfor, - er du ejer af en riffel, og er denne registreret gennem
Garderforeningens Skyttelaug så find en dag i jævnfør
ovenstående og kom på skydebanen til kontrol af din riffel.

REFERAT FRA SKYTTELAUGETS
GENERALFORSAMLING
24. APRIL 2013
1.

Valg af dirigent.
Hans-Erik Skov Nielsen blev valgt.

2.

Formandens beretning.
Formanden berettede om et godt år med stor aktivitet.
Foreningens medlemmer holder stadig ved, og deltager
aktivt på begge distancer samt i de forskellige andre
arrangementer. Foreningens liv er fortsat centreret om de
faste træningsdage, men krydret med deltagelse i diverse
konkurrencer. Skyttelauget har således også i det forgangne
år været flittige deltagere i mange konkurrencer, hvor de
vigtigste igen har været De Danske Garderforeningers
landsskydninger på henholdsvis 15 m og 200 m. På begge
distancer markerer Skyttelauget sig med stor deltagelse, og
dermed er Garderforeningen i København over begge
landsskydninger den flittigst deltagende forening.
Præmiemæssigt har vore skytter da også hentet flere
individuelle præmier, ligesom det også er blevet til at par
pokaler, heriblandt pokalen for vindende hold/forening i
landsskydningen 200 m. 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.
Kasseren gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.

4.

Indkomne forslag.
Ingen.

5.

Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet for 2014 blev vedtaget at fortsætte uændret,
hvilket vil sige 180,- kr. for aktive medlemmer, 100,- kr. for
passive medlemmer, og 50,- kr. for støttemedlemmer.

6.

Valg af formand.
På valg Jan Stoltenborg, der blev genvalgt.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlem.
På valg John Nielsen, der blev genvalgt.
På valg Ole Abildgaard, der blev genvalgt.

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne, der blev genvalgt.
På valg Otto Jensen, der blev genvalgt.

9.

Valg af revisor.
På valg Hans-Erik Skov Nielsen, der blev genvalgt.

10.

Valg af revisorsuppleant.
På valg John Lind Jans, der blev genvalgt.

11.

Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen, der blev genvalgt.

12.

Eventuelt.
Bestyrelsen orienterede om, at foreningens økonomi er så
god, at det vurderes muligt at give et tilskud til ammunition
på både kort- og langdistancen. Den foreslog derfor, at
prisen på langdistanceammunition nedsættes til 100,- kr. pr.
50 skud, og at kortdistanceammunitionen nedsættes til 20,kr. for 50 skud/10,- kr. for 25 skud og 10,- kr./20,- kr. for
henholdsvis 20 skud/40 skud. Bestyrelsens forslag blev
positivt modtaget, hvorfor det blev meddelt at få effekt fra 1.
maj 2013.

.

De første skud i den nye kortdistancesæson er allerede blevet
skudt, når der kaldes til samling for afholdelse af Skyttelaugets
Fugleskydning 2012.
FUGLESKYDNING
ONSDAG 18. SEPTEMBER

Fuglen vil være at finde i skydekælderen på vore 15 m baner på
Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.
Skyttelaugets Fuglesnedker 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 2013 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 er
krævet til deltagelse i spisningen. Bindende tilmelding til spisning
skal ske senest 15. september, og kan ske enten på skydebanen
eller til Formanden på telefon 4444 2473 eller på mail til
stoltenborg@mail.dk.

SPISNING PÅ KORTDISTANCEN
Også i den kommende sæson vil vi tilstræbe, at der bliver spisning
en gang om måneden. Som vi kender det gennem flere år, vil
spisningen fortrinsvis være den første onsdag i måneden, så den
bliver sammenfaldende med handicapskydningen. Det plejer at
være en god måde at afslutte handicapskydningen med fælles
spisning og samlet præmieuddeling.
Menuen vil også i den kommende sæson blive primært smørebrød.
Vi har et par gange forsøgt os med varm mad, men forholdet
mellem pris, kvalitet og mængde har ikke været helt som ønsket,
hvorfor vi nu er blevet lidt tilbageholdende med det varme.
Derimod er smørebrødet ganske udmærket, og pris og kvalitet er
mere sammenhængende. Vi vil derfor gå målrettet herpå, og
udgangspunktet er, at der bestilles 3 stykker smørebrød pr.
deltager, med mindre den enkelte bestiller anderledes.
Skyttelauget håber på stor tilslutning til spisningerne, for det er
trods alt mere hyggeligt, når vi er flere om at have det hyggeligt.

LANDSSKYDNING 200 M
Landsskydningen på 200 m er godt i gang, og flere har allerede
været på Kalvebod for at skyde. Der er dog stadig plads til mange
flere gamle gardere fra både Skyttelauget og Garderforeningen i
København.
Målet er igen i år, at Garderforeningen i København gerne skal
være den størst deltagende forening, og det kan vi kun nå med DIN
deltagelse.
Sæt derfor vækkeuret til, og kom ud på skydebanen søndag den 29.
september kl. 08.00. Skyttelauget sørger for frisk morgenbrød, og
herefter går vi på banerne og skyder landsskydning.

KOMMENDE AKTIVITETER

LANDSSKYDNING 200 M
Har du skudt din landsskydning på 200 m? Hvis ikke, så er der tid
endnu. Søndag den 1. september og søndag den 29. september er
der skydning på Københavns Skyttecenter, og her vil banerne stå
klar til Din landsskydning. Husk, at landsskydning er for alle, og
en skydning for gamle gardere og mellem gamle gardere.

FUGLESKYDNING
 Onsdag 18. september 2013.
 Kl. 18.00, med første skud kl. 18.30.
 Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.
 Skydekort kan købes forud eller på banerne den 18. september.
 Tilmelding til spisning senest 15. september.
 Alle er velkommen.

KORTDISTANCESÆSON 2013/2014
Sæsonstart onsdag den 4. september. Herefter ligger der en helt ny
og ubrugt sæson for os, hvor de ugentlige træningsaftener vil blive
krydret med diverse små og lidt større konkurrencer, spisning,
handicapskydninger, fugleskydning, juleafslutning, måske en
lagkage eller to og meget meget mere. Nu er det så op til dig, at få
lagt nogle kortdistancebesøg ind i kalenderen. På gensyn på
kortdistancen 2013/2014.
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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
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)

SEPTEMBER
Søndag 01
Onsdag 04
Onsdag 11
Onsdag 18
Lørdag 21
Onsdag 25
Søndag 29

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

kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830
kl. 1830
kl. 0930
kl. 1830
kl. 0800

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

Træning, handicapskydning og spisning 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 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

DECEMBER
Onsdag 04
Søndag 08
Onsdag 11
Onsdag 18

Træning og handicapskydning 15 m
Juleafslutning på langdistance
Juleafslutning på kortdistance
Træning 15 m

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

