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Efter en lang vinter med masser af aktiviteter på såvel
kortdistancen som langdistancen sluttede sidste sæson med en
generalforsamling lidt ud over det sædvanlige for Skyttelauget.
Normalt kan generalforsamlingen klares relativt nemt og hurtigt,
men ikke generalforsamlingen i april. Det store emner var, og er
stadig, at Skyttelaugets lejemål på Carlsberg Fritidscenter er blevet
sagt op med udgangen af 2015.
En sådan opsigelse fører naturligvis en mængde spørgsmål med
sig; - hvor skal vi så skyde, er der overhovedet andre skydebaner,
kan vi fortsætte på Carlsberg frem til jul, bliver det dyrere at få nye
skydebaner og så videre.
At modtage en opsigelse på et lejemål har naturligvis
konsekvenser, og selvom stort set alle konsekvenser i dag er
afklaret, så er det fulde omfang og den fulde betydning af
opsigelsen ikke helt på plads. Endnu er der nogle udeståender som
bestyrelsen arbejder med, men de kommende måneder vil med al
sandsynlighed få alle brikker til at falde på plads.
I første omgang gælder det om at få den nye kortdistancesæson
skudt godt i gang, og det gøres allerede onsdag den 2. september.

FØDSELSDAGSSKYDNING
Tirsdag den 25. august kunne Garderforeningen i København fejre
sin 130 års dag. Dette blev fejret med en reception på Livgardens
Kaserne på dagen, og et brag af en fest lørdag den 22. august.
Fejringen af Danmarks ældste garderforening og verdens ældste
soldaterforening var dog ikke slut hermed, for søndag den 30.
august blev dagen markeret af Garderforeningens Skyttelaug ved
afholdelse af en fødselsdagsskydning.
Fødselsdagsskydningen blev afholdt på Københavns Skyttecenter
og lignede på mange områder en normal skyde-søndag. Der var
morgenkaffe kl. 08.00 med friskbagt franskbrød, ost og marmelade
og en enkelt én til halsen. Herefter skydning på 200 m, med de
sædvanlige bortforklaringer, når resultatet ikke blev som, man
gerne ville have det.
Efter sidste skud gik turen tilbage til SKAK-huset, og indtil nu var
der ikke meget der lignede en fejring af moderforeningen, - men
nu blev alt anderledes.
Bordet blev ryddet for alt, hvad der kunne minde om morgenkaffe.
Friske tallerkener med blomstermotiv kom på bordet, flag blev sat
frem og en garderfigur med flag fandt ligeledes vej til bordet.
Herefter dukkede en flaske af Livgardens portvin på uforklarlig vis
op, og da der også kom portvinsglas og en lagkage på bordet, så
var alle klar over, at nu skulle der fejres.
Og fejret blev der. Lagkagen blev skåret for, portvinen blev åbnet,
og alle blev forsynet. En salig småsmasken fyldte opholdslokalet,
inden alle løftede portvinsglassene og tilønskede Garderforeningen
i København tillykke med de 130 år.
Et stort tillykke fra Garderforeningens
Garderforeningen i København.

Skyttelaug

til

VÅBENKONTROL
Skyttelauget har nu modtaget årets meddelelse om, at alle våben
registreret gennem Skyttelauget skal kontrolleres. Våbenlisten med
alle registrerede våben er således modtaget, og det er nu tid til at
kontrollere, om der er overensstemmelse mellem listen og de
eksisterende våben, - både foreningsvåben og private våben.
De seneste år her det været en forholdsvis nem opgave at foretage
den påkrævede kontrol. Mange af foreningens ældre våben er
blevet solgt eller afleveret til politiet, idet de ikke længere blev
brugt, og ej heller kunne sælges. Derudover er flere private
geværer også blevet solgt eller afleveret til politiet, så det samlede
antal våben til kontrol er derfor i dag forholdsvis begrænset.
Våbenkontrollen er påbudt af ”Skytteforeningernes Våbenregistrering”, og gælder for alle skytteforeninger og enkeltpersoner
med våbentilladelse. Våbenkontrollen omfatter en fysisk
fremvisning af alle registrerede våben til lokalforeningens
våbenkontrollant, hvilket for Skyttelaugets vedkommende vil sige,
at alle geværer fysisk skal fremvises for formanden.
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 derefter er det nok
begrænset, hvor meget Skyttelaug vi så har tilbage!
Skyttelaugets våbenkontrol gennemføres således:
 September og oktober Langdistancerifler på Kalvebod
 Oktober og november Kortdistancerifler i skydekælderen
Derfor, - er du ejer af en riffel, og er denne registreret gennem
Garderforeningens Skyttelaug så find en dag og kom på
skydebanen til kontrol af din riffel.

KORTDISTANCE 2015/2016
Onsdag den 2. september tager Skyttelauget hul på en ny sæson på
kortdistancen. Som det fremgår et par steder i dette nummer af
Sigtekornet, bliver det en lidt anderledes sæson.
Vi starter op på de kendte skydebaner på Carlsberg Fritidscenter,
Ny Carlsberg Vej 68. Her vil skydetiden være som sidste år, med
åbning af døren til standpladserne kl. 18.30, og herefter skydning
frem til kl. 21.00.
Ligeledes vil programmet for den første halvdel af den nye 15 m
sæson i det store hele ligne de foregående år, med træning, hygge,
fugleskydning, handicapskydning og spisning den første onsdag i
hver måned.
Sæsonen vil blive afsluttet med juleskydning, hvor vi i år dog også
vil tage afsked med vore skydebaner på Carlsberg. Opsigelsen fra
skydebanerne vil betyde, at vi herefter skal have pakket alt
sammen, og have flyttet geværer, ammunition, skydeskiver, og alt
hvad foreningen gennem mange år har samlet sammen. Det store
spørgsmål er så, hvor det hele skal flyttes hen.
Dette spørgsmål kan ikke besvares i skrivende stund, men
mulighederne for skydning i begyndelsen af 2016 vil snart være
afklaret.
At Skyttelauget er blevet sagt op på nuværende skydebaner, og at
der endnu ikke er en helt klar løsning på, hvad der sker efter nytår,
skal dog ikke ødelægge foreningens lyst til at skyde.
Geværerne vil fra 2. september stå klar til brug, ammunitionen vil
være lagt op, og skydeskiverne vil være klar til at blive fyldt med
huller. Så er det op til hvert enkelt medlem at finde en eller flere
dage, hvor man kan komme på skydebanen. Kom ned og få de
sidste oplevelser med fra den snart gamle skydebane.

BOWLING
Hvad ingen tidligere har troet muligt er nu sket. Skyttelauget er
blevet til en magtfaktor inden for bowling i De Danske
Garderforeninger.
I fortsættelse af sidste års hyggelige bowlingarrangement blev vore
resultater samlet sammen og indsendt til DG Bowlingudvalg. På
den måde kom Skyttelauget til at danne hovedkernen i de to
deltagende hold fra Garderforeningen i København i årets
landsdækkende garder bowlingturnering.
Resultatet her blev, at Københavns hold 1 vandt C-rækken ret så
overbevisende, og at Københavns hold 2 fik en flot tredieplads i Crækken.
Nu skal det så vises, at sidste års flotte resultater ikke var en enlig
svale, hvorfor der er reserveret baner torsdag den 12. november kl.
18.00 i World Cup Hallen i Rødovre Centret for en bowlingaften
med følgende program:
 Ankomst og inddeling i hold på bowlingbanerne.
 Bowling på egen bane og tilråb til nabobanerne.
 Fælles spisning på et af centrets åbne spisesteder.
 Præmieuddeling.
Få derfor fat i kalenderen, og noter ud for den 12. november:
”Bowling med Skyttelauget kl. 18.00” – vi har noget at leve op til.
Herefter skal der meldes til arrangementet, hvilket gøres
enten til Janne eller formanden på skydebanen, eller til
formanden på mail stoltenborg@mail.dk.
Da der banemæssigt er plads til 20
deltagere er tilmelding nødvendigt.
Sidste tilmelding er 4. november, og
banerne vil blive fyldt op efter Førsttil-Mølle princippet.
Pris for deltagelse vil være 120,- kr.
pro snabula, og ægtefælle kan deltage.
.

De første skud i den nye kortdistancesæson er allerede blevet
skudt, når der kaldes til samling for afholdelse af Skyttelaugets
Fugleskydning 2015.
FUGLESKYDNING
ONSDAG 23. 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 2015 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 dække festligt op, og
over et par stykker smørrebrød 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 20. september, og kan ske enten på skydebanen
eller til Formanden på telefon 4444 2473 eller på mail til
stoltenborg@mail.dk.

GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2015
Skyttelaugets ordinære generalforsamling 2015 blev afholdt
onsdag den 29. april på Carlsberg Fritidscenter. 22 medlemmer var
mødt frem, og der blev nok at lytte til og tage stilling til under den
til tider livlige debat. Referat fra generalforsamlingen er vedlagt
denne udgave af Sigtekornet.
Som det fremgår af referatet var hovedemnet opsigelsen af vort
lejemål på skydebaner på Carlsberg Fritidscenter med udgangen af
2015. Bestyrelsen havde indledningsvis taget skridt til at kontakte
Københavns Kommune for at høre om muligheden for at få
skydetid i DGI-Byen. Dette ville dog kræve en ændring af
foreningens vedtægter, idet en gratis anvendelse af DGI-Byens
faciliteter gjorde, at Skyttelauget skulle godkendes som
”Folkeoplysende Forening”.
Drøftelsen af hvad dette betød for foreningen, hvorvidt der var
andre muligheder for at få skydebaner tildelt var ret intens, men
slutteligt blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejder videre med en
tilpasning af foreningens vedtægter og en flytning til DGI-Byen.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet hermed, og der
er sendt en del udkast til vedtægter frem og tilbage mellem
Skyttelauget og Københavns Kommunes sagsbehandler.
Status ved opstart på den nye sæson er, at foreningens vedtægter
nu er godkendt af Københavns Kommune, og at foreningen
således kan søge om gratis skydebanetid i DGI-byen. Imidlertid
kan der først søges om skydebanetid til februar, og her først søges
om skydebanetid fra efteråret 2016.
For den nye sæson vil Carlsberg Fritidscenter blive fastholdt indtil
udgangen af 2015. Der tegner sig et fornuftigt billede for
skydebaner fra januar, men en bekræftelse herpå skal lige
indhentes. Bestyrelsen er dog fortrøstningsfuld, og vil løbende
orientere om, hvordan udviklingen er på dette punkt.

KOMMENDE AKTIVITETER
LANDSSKYDNING 200 M
Har du skudt din landsskydning på 200 m? Hvis ikke, så er der tid
endnu. Søndag den 13. september og søndag den 27. september er
der skydning på Københavns Skyttecenter, og her vil banerne stå
klar til Din landsskydning.

TREKANTKYDNING
Den årlige Trekantskydning mellem Sdr Birk, Ndr Birk og
København skulle have været afholdt i foråret. På grund af sygdom
ved værtsforeningen blev det besluttet, at skubbe afholdelsen af
Trekantskydning 2015 til efteråret. Sdr Birks Garderforening har
således kaldt til samling onsdag den 28. oktober.
Da skydningen er en onsdag, vil der ikke være træning på
Carlsberg Fritidscenter. I stedet tager vi alle til Glostrup og skyder
med i Trekantskydningen. Nærmere omkring arrangementet vil
tilgå, men sæt nu kryds i kalenderen, så vi kan deltage talstærkt.

KORTDISTANCE PÅ CARLSBERG
Om ganske få måneder er det slut med skydning på Carlsberg
Fritidscenter. Benyt lejligheden til at få den sidste bid af
stemningen med herfra, og benyt specielt de sidste lejligheder til at
være med til hyggelig afslutning med spisning.
Der er spisning efter handicapskydning og ved juleafslutningen, så
hvorfor ikke allerede nu sætte kryds i kalenderen:
 02 september
Handicapskydning og spisning
 07 oktober
Handicapskydning og spisning
 04 november
Handicapskydning og spisning
 09 december
Juleafslutning og spisning
Husk at tilmelding til spisning er senest søndagen før.

Sådan finder du vej til kortdistancebanerne på Ny Carlsberg Vej 68
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I de
foregående
Vigerslev
Allé år har det været muligt at parkere på Ny Carlsberg Vej.
De seneste meldinger herfra siger, at parkering her ikke længere er
muligt, idet Ny Carlsberg Vej er spærret.
Der skal nu parkeres på P-pladsen bag Fritidscentret, og indkørsel hertil
sker fra Vesterfælledvej.

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.: 3252 5344 (vagten)

SEPTEMBER
Onsdag 02
Onsdag 09
Søndag 13
Onsdag 16
Lørdag 19
Onsdag 23
Søndag 27
Onsdag 30

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

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

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

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Trekantskydning 15 m i Glostrup

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

NOVEMBER
Onsdag 04
Søndag 08
Onsdag 11
Torsdag 12
Onsdag 18
Søndag 22
Onsdag 25

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

kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 1800
kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830

DECEMBER
Onsdag 02
Søndag 06
Onsdag 09
Onsdag 16

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

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

