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Giiiiiiiv agt!
På trrre geledder …..
…..til Generalforsamling i
Skyttelauget onsdag den
28. april …..
….. til 300 m aftenstævner
hen over hele sommeren …..
….. og til 200 m
sommerskydning …..
…..trrrææææd an – løb!

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND
Referat fra generalforsamling
Mandag den 22. februar 2010 afholdte Skyttelaugets Venners Fond sin
32 årlige generalforsamling på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter med 10
fremmødte medlemmer. Konstitueret formand Flemming Grønning bød
velkommen, hvorefter Jens Nielsen Vind som blev valgt som dirigent.
Inden aflæggelse af beretning bad formanden forsamlingen rejse sig, så
man i fællesskab kunne mindes de medlemmer der var gået bort siden
sidste generalforsamling: tidligere formand Niels Ove Jensen, Poul
Jensen, Inger Holm, og Fondens tidligere kasserer Arne Berg Møller og
senest Ib E. Thomsen. Formanden udtalte et: Æret være Deres minde
Derefter blev der aflagt beretning om året 2009.Formanden kom ind på
at sygdom havde reduceret bestyrelsens møder til et minimum, men
man havde klaret sig fint enten ved at mødes på skydebanerne eller ved
brug af telefon. Skyttelauget fik opfordring til at henvende sig, såfremt
der var ønsker om eventuelle tilskud, der nok skulle blive positivt
behandlet. Beretningen blev godkendt.
Kasserer Bjørn Hansen fremlagde det reviderede regnskab, der blev
godkendt af generalforsamlingen.
Derefter var der nyvalg til bestyrelsen. Ny formand blev Flemming
Grønning og nyt bestyrelsesmedlem blev Janne Gretved. Som ny
bestyrelsessuppleant blev Hans Goldschmidt valgt. Revisor Hans-Erik
Skov Nielsen genvalgt og ny suppleant blev Mogens Blomsterberg.
Under eventuelt takkede formanden for Skyttelauget for tilskud til
Skyttelaugets virke, og forsikrede om, at man nok skulle nok ”råbe op”,
når og hvis der var behov herfor for støtte.
Til slut takkede dirigenten for en rolig afviklet generalforsamling,
hvorefter formanden lod kokken servere Gammeldaws Oksesteg.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
Garderforeningens Skyttelaug afholder ordinær Generalforsamling onsdag d.
28. april 2010 kl. 18.30 på banerne Carlsberg-Tuborg Fritidscenter Ny
Carlsberg Vej 68. Dagsorden jf. Skyttelaugets vedtægter.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Kassererens beretning.

4.

Indkomne forslag. (Ingen)

5.

Fastsættelse af kontingent.

6.

Valg af kasserer.
På valg Ole C. Rasmussen. Villig til genvalg.

7.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg Leif Zachariassen. Villig til genvalg.

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
På valg Otto Jensen. Villig til genvalg.

9.

Valg af revisor.
På valg Jørgen Eklund. Villig til genvalg.

10.

Valg af revisorsuppleant.
På valg K.E.Andersen.

11.

Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg.

12.

Eventuelt.

Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske til Flemming
Grønning ikke senere end 25. april på telefon 4364 6794.

BANKO PÅ SLOTTET
Onsdag den 10. februar kl. 1900 blev der budt velkommen til årets
største og hyggeligste bankospil inden for De Danske
Garderforeninger, - nemlig Skyttelaugets banko. Også i år lagde
Frederiksberg Slot rammer til denne fornøjelige bankoaften.
Ikke færre end 43 forventningsfulde og spændte bankospillere havde
fundet vej til Frederiksberg Slot og sad nu klar med deres plader, der
alle var blevet nøje udvalgt blandt de mange mulige plader, således at
hver især sad med lige præcis de rigtige numre til at vinde en eller flere
af aftenens mange præmier.
Endelig blev spændingen udløst. En tilfældigt valgt og ganske neutral
bankodeltager havde bekræftet tilstedeværelsen af samtlige
bankonumre, alle nummerbrikkerne var kommet op i posen, der var
blevet rystet ganske grundigt, og nu gik det løs.
Aftenens opråber dykkede mange gange i posen og hver gang dukkede
et nyt nummer op, som blev bekendtgjort for alle spillerne. Nogle
smilede, andre gav højlydt udtryk for deres begejstring over lige netop
dette nummer, mens andre igen sad hovedrystende og undrede sig over,
hvor deres nummer blev af. Men sådan er det med bankospil.
Aftenens præmiebord var også i år ganske veldækket. Der var
chokoladeæsker i flere størrelser, der var vinpræmier, kaffe, snaps, øl, der var mange præmier. ”Desværre” var det ikke alle som forstod at
holde sig klædeligt tilbage, så enkelte blev ved med at råbe ”Banko”,
og gik således hjem med flere præmier.
Under en velfortjent pause i spillet blev der budt på Slotskaffe og kage,
så alle kunne få fyldt sukkerdepoterne op igen inden de sidste spil
Aftenens sidste spil var en spilleplade med snemænd i tre rækker. I
hver af snemændene skulle man nu skrive et tal, hvorefter man nu
havde designet sin egen spilleplade, hvor alle numrene var de rigtige.
Sådan sluttede en hyggelig bankoaften i Garderforeningens Skyttelaug.

LANGDISTANCE
SOMMEREN 2010
Det lader til, at vi i år kan se frem til en sommersæson med masser af
muligheder for at skyde på langdistancen. Vore søndagstræning vil
være det centrale i Skyttelaugets aktiviteter på Kalvebod, men allerede
nu har vi modtaget invitation til deltagelse i flere konkurrencer.
300 m Aftenstævne vil også i år være en skydning, som vi vil forsøge
at være med i. Skydningen foregår over i alt 7 omgange, med første
skydning i april og sidste skydning i august. Skydningen er en
landsdækkende konkurrence, men den skydes på hjemmebane, hvilket
for os vil sige Københavns Skyttecenter.
Skydningen er en almindelig 15 skuds serie liggende på 300 m. Det er
bare om at holde tungen lige i munden og fokusere på pletten, og så
kommer det gode resultat af sig selv. Der vil formentlig være lejlighed
til at skyde endnu en skydning på 300 m ved hver stævneomgang, så
her vil Skyttelauget sponsere ammunitionen til de fremmødte skytter.
200 m Sommerskydning deltog vi første gang i sidste år, men vi skal
naturligvis også være med i år. Også denne skydning er en hjemmebane
skydning, der afvikles på Københavns Skyttecenter på Kalvebod. Der
skydes over 3 omgang – alle tirsdage – og i forbindelse med sidste
omgang vil der være tændt op i grillen til fælles afslutning.
Ved hver stævneomgang vil der kunne skydes 2 skydninger med 15
skud liggende, og også her vil Skyttelauget sponsere ammunitionen til
den anden skydning.
Nu mangler vi så blot en masse garderskytter, der møder op på
skydebanerne. Alle skydedatoer fremgår sidst i Sigtekornet af skyde og
aktivitetskalenderen. Læs den igennem og kontroller datoerne med din
private kalender. Mon ikke du finder et eller flere ”huller”, hvor der er
plads til en tur på skydebanen. Vi ses på skydebanen.

TREKANTSKYDNING 15 M
En af årets hyggeligste skydninger er, når vi mødes til Trekantskydning
på 15 m sammen med garderkammerater fra Sdr. Birks Garderforening
og Ndr. Birks Garderforening. I år var der kaldt til samling på
skydebanerne i Lyngby med Ndr. Birks Garderforening som vært.
Mandag den 15. marts 2010 var de tre foreninger sat stævne til årets
dyst, og det var med den sædvanlige blanding af spænding over den
forestående konkurrence og hygge ved at gense gamle
skyttekammerater fra de andre foreninger. Derudover er det jo altid en
særlig fornøjelse at komme til Lyngby og skyde, idet Ndr. Birk har
noget, som de andre to foreninger ikke har, nemlig rigtig gode
skydebaner.
Konkurrencen gik i gang og Skyttelaugets skytter nød oplevelsen af, at
skyde ved skydeborde, som kunne hæves og sænkes ved tryk på en
knap, således at bordhøjden kunne stilles til at passe den enkelte skytte
helt perfekt. Så langt så godt, men nu var det tid til kampen med eller
mod pletten. For nogle blev det absolut en kamp mod pletten, som af en
eller anden årsag ikke ville rammes. For andre gik det bedre, med
resultater der også kunne bekræfte dette.
Efter sidste skud forlagde alle til Sorgenfri Slot, hvor der er indrettet
soldaterforeningslokaler. Her var der fælles spisning og hyggelig snak
på tværs af foreningerne.
Her blev også de mange præmier
skydningen således:
HOVEDPOKAL
1 Skyttelauget
762 Point
2 Ndr Birk
741 Point
3 Sdr. Birk
735 Point
Bedste veteranskytte
Bedste seniorskytte

delt ud, og resultatmæssigt endte
HANDICAPPOKAL
1 Ndr Birk
1526,6 Point
2 Sdr. Birk
1493,0 Point
3 Skyttelauget 1489,0 Point

Kurt Nielsen
Jan Stoltenborg

192 point
195 point

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
1885 - 25. AUGUST - 2010

Garderforeningen i København kan i år fejre sit 125 års jubilæum. Det
skal naturligvis fejres som det sig bør for Garderforeningen i
København, og bestyrelsen har allerede i lang tid arbejdet med
fejringen af jubilæet.
Jubilæumsdagen den 25. august vil blive markeret med kransenedlæggelse ved Garderstatuen på Livgardens Kaserne kl. 1400, hvortil
alle medlemmer naturligvis er meget velkommen. Herefter indbydes til
reception i officersmessen, hvor alle medlemmer naturligvis deltager.
Lørdag den 28. august skal den store jubilæumsfest afholdes. Lokaler
er reserveret hertil på Copenhagen Admiral Hotel, og en meget lækker
jubilæumsmiddag er bestilt.
Deltagerbetaling er sat således, at alle bør have mulighed for at deltage.
Deltagelse i receptionen den 25. august koster ikke noget, og deltagelse
i jubilæumsfesten den 28. august koster den meget beskedne sum af
350,- kr. pr. person.
Lad os alle reservere begge dage, og sammen være med til at fejre
vores garderforening – Garderforeningen i København.
Læs mere på www.garderforeningen.dk og i Garderbladet.

GRØNDALSCENTER OG 15 M SKYDNING
I forbindelse med Skyttelaugets Generalforsamling sidste år fortalte
formanden kort, om de tanker der lå for en ombygning af skydebanerne
i Grøndalscentret til at omfatte både 15 m salonbaner og luftbaner.
Efterfølgende har Skyttelauget fulgt med på sidelinien i udviklingen af
dette projekt, idet det helt klart havde interesse for Skyttelauget, da vi
måske kunne få vores ugentlige træningsaften på de nye skydebaner.
Sommeren gik og forhandlinger mellem Københavns Skytteforening,
De Danske Skytteforeninger og Københavns Kommune stod på.
Rygterne var generelt positive for ombygningen, men nu skulle
kommunalvalget lige overstås først.
Nu er kommunalvalget overstået, og forhandlingerne afsluttet, og det
endelige resultat er så absolut ikke tilfredsstillende set med skytteøjne.
Københavns Kommune har besluttet at der ikke længere skal være
skydebaner i Grøndalscentret.
Denne beslutning er truffet på baggrund af en kommunal vurdering,
som siger, at der hidtil kun har været meget begrænset skydning på de
gamle baner i Grøndalscentret, og at dette fremover sagtens kan finde
sted på skydebanerne i DGI-Byen, hvor der ifølge kommunen er masser
af ledig baneplads!
Den nu ledige tidligere skydebane i Grøndalscentret skal bygges om til
anden brug, og Københavns Skytteforening er lige nu ved at fjerne
inventar og materiel.
Hele sagsforløbet med Københavns Kommune virker forvirrende, og
sættes det i relation til de tidlige meget positive udmeldinger fra
kommunen, der gjorde at Københavns Skytteforening allerede tidligt
investerede en hel del penge i materialer til den nye skydebane samt at
De Danske Skytteforeninger havde givet tilsagn om at yde et stort
økonomisk bidrag til projektet, så virker kommunens behandling og
afgørelse næsten direkte tåbelig. En ærgerlig udgang på et godt projekt.

REGIONSKYDNING 15 M
Søndag den 21. marts havde Nordsjællands Garderforening inviteret
alle de sjællandske garderforeninger til Frederikssund for at deltage i
den årlige Regionskydning. Skydningen plejer at være en hyggelig dag,
hvor vi mødes under kammeratlige former og dyster mod hinanden, og
i år var ingen undtagelse. Man kan så undre sig over, at kun 3
foreninger ud af 21 foreninger i vores region har lyst til at være med!
Fra Skyttelauget stævnede i alt 7 gamle gardere mod nord for at være i
Frederikssund kl. 09.00, hvor morgenkaffen blev serveret. Det er
efterhånden ved at være en tradition, når vi skyder i Frederikssund, at
Nordsjællands Garderforening byder på kaffe og rundstykker, hvilket vi
så absolut ikke har noget at indvende imod. Vi kører gerne langt for en
kop kaffe med friske rundstykker.
Morgenkaffen blev indtaget under munter snak og stemning, og da den
værste sult var stillet, blev tasker med udstyr fundet frem, geværet blev
efterset og enkelte skruer blev strammet, skiver og ammunition blev
udleveret og så var det ind og prøve kræfter med banerne.
For os københavnere er det jo en fornøjelse at komme ud og skyde på
baner af den kvalitet som der er i Frederikssund. Dejlige velholdte
baner med velfungerende skivetræk, hvor man ikke med jævne
mellemrum skal op og hive i snoretrækket fora t få skiven til at køre
frem eller tilbage. Det var altså ikke banernes skyld, at vore resultater
ikke blev helt som ønsket, men sådan går det jo en gang imellem.
Efter skydningen blev der dækket op til frokost. Skyttelauget har
efterhånden den vane, at vi laver et fælles frokostbord, hvor alle bringer
”lidt” med. Der skulle lige være til en beskeden frokost, men der var
også i år mere end rigeligt til os alle.
Præmiemæssigt blev det til et par enkelte præmier, hvilket jo var rart,
men ellers var det vigtigste, at vi havde en hyggelig dag på skydebanen
sammen med garderkammerater fra andre foreninger.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
300 M AFTENSTÆVNE
Tag udfordringen op og kom ud og vær med til 300 m aftenstævne på
Kalvebod. Der er 7 stævnedage gennem hele sæsonen, og man kan
deltage i det antal man nu har lyst og mulighed til. Alle skydedagene er
nævnt i aktivitets- & skydekalenderen bagerst i bladet. Alle gamle
gardere er velkomne.

200 M SOMMERSTÆVNE
Skytter søges til deltagelse i 200 m sommerstævne. Hele stævnet
omfatter 3 aftner, men også her gælder, at man deltager i det omfang
man har lyst til og mulighed for. Alle stævnedage fremgår af aktivitets& skydekalenderen bagerst i bladet. Alle gamle gardere er velkomne.

LANDSSKYDNING 200 M
Husk at også du meget gerne skal en tur på skydebanen og skyde din
Landsskydning på 200 m. Landsskydningen skydes i august og
september, så mon ikke det kan lykkes at finde en dag, hvor du kan
slippe hjemmefra og komme ud og slappe lidt af på skydebanen. Vi ses.

5. JUNI 2010 – GARDENS DAG I HØVELTE
Gardens Dag på Høvelte Kaserne er måske ikke ligefrem en aktivitet i
Skyttelauget, men da dagen i høj grad er for gamle gardere, og alle
Skyttelaugets medlemmer er gamle gardere, så skal dette arrangement
nævnes. Gardens Dag er en dag med ”Åbent Hus” på Garderkasernen i
Høvelte, hvor regimentet viser soldater og udstyr frem, og hvor De
Danske Garderforeninger slår et slag for garderbevægelsen.
Skyttelauget vil være til stede med et par mand, som vil opstille en
skydebane med faldmål, som alle vil kunne komme til at skyde på. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen ved 5. juni og lad os mødes På
Garderkasernen til Gardens Dag.

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: 713 – 2 4 0 9
NÆSTFORMAND
Ole A. Christensen
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: mex@vip.cybercity.dk

SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75

SIGTEKORNET`S REDAKTION
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
E-Mail: mingo@webspeed.dk

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND
FORMAND
KASSERER
Flemming Grønning
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Rytterhusene 45
Baunehøjen 31
2620 Albertslund
3600 Frederikssund
Tlf: 45 93 70 25
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj@webspeed.dk
E-mail: mingo@webspeed.dk
Giro-konto: 664 – 6603
Bank overførsel: 1551 – 664 6603
GARDERFORENINGEN
GARDERFORENINGENS KASSERER.
Henning Lind Jans
John Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B
Drosselvej 32
2942 Skodsborg
3120 Dronningmølle
Tlf: 39 64 31 25
Tlf: 45 93 87 43. Giro-konto: 640 – 28 28
E-Mail: woodstock@get2net.dk
E-mail: jans@nypost.dk
SKYDEBANER
KORTDISTANCE
LANGDISTANCE
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter
Københavns Skyttecenter
Ny Carlsberg Vej 68
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 33 21 55 15. (Rest. Jens Kofoed)
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)

APRIL
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag

07
11
14
21
25
27
28

Træning og handicapskydning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Mesterskaber 15 m
Langdistance på Kalvebod
200 m sommerskydning
Generalforsamling

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

1830
0800
1830
1830
0800
1700
1830

MAJ
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

05
16
18
19
30

Aftenstævne 300 m
Langdistance på Kalvebod
200 m sommerskydning
Aftenstævne 300 m
Langdistance på Kalvebod

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1600
0800
1700
1600
0800

JUNI
Tirsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

08
13
16
30

200 m sommerskydning
Langdistance på Kalvebod
Aftenstævne 300 m
Aftenstævne 300 m

kl.
kl.
kl.
kl.

1700
0800
1600
1600

kl.
kl.
kl.
kl.

1600
0800
1600
0800

JULI
Sommerferie

AUGUST
Onsdag 04
Søndag 08
Onsdag 18
Søndag 22

Aftenstævne 300 m
Langdistance på Kalvebod
Aftenstævne 300 m
Langdistance på Kalvebod

