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FLEMMING GRØNNING - EN KÆMPE ER FALDET
Det var med stor sorg, at Skyttelauget modtog meddelelsen om, at
Flemming Grønning var død. Onsdag den 19. maj sov Flemming ind.
Flemming blev indkaldt til Den Kongelige Livgarde i november 1956,
og meget kort tid herefter blev han medlem af Garderforeningen i
København. I 1958 blev Flemming medlem af Garderforeningens
Skyttelaug, og var herefter en utrættelig ambassadør for Skyttelauget
og skydning mellem gamle gardere.
At Flemming var en dygtig skytte vidner flere af Skyttelaugets pokaler
om. Flere af disse har gennem årene fået indgraveret Flemmings navn,
som beviset for eftertiden på, hvem der vandt det pågældende år.
I 1970 blev Flemming valgt til Skyttelaugets bestyrelse, og i perioden
1978 – 1984 var han formand for Skyttelauget. Flemming var her den
drivende kraft i initiativet til, at Skyttelauget efter mange år på
skydebanerne på Østerbro tog springet, og fik egne skydebaner ude i
byen. Et modigt tiltag, der siden har været til stor glæde for foreningen.
Igennem så mange år, at man slet ikke kan holde rede på det, var
Flemming manden bag Sigtekornet. Få år efter at Sigtekornet kom på
gaden første gang, overtog Flemming arbejdet hermed, og stod således
for at skrive, trykke og udsende Sigtekornet. Arbejdet med og glæden
ved Sigtekornet holdt han fast ved helt frem til sin død, og Sigtekornet
nr. 2 fra april 2010 blev således hans sidste som redaktør.
For sit store arbejde for Skyttelauget og Garderforeningen i København
modtog Flemming i 1992 De Danske Garderforeningers Hæderstegn og
i 2004 Danske Soldaterforeningers Landsråd Hæderstegn i Sølv,
ligesom han i 2007 blev udnævnt til Æresmedlem af Garderforeningen.
Ved Flemmings bortgang har vi mistet en god garderkammerat og en
person med et meget stort hjerte for Skyttelauget.
Æret være Flemming Grønnings minde.
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15 M BANERNE ÅBNER IGEN
Selv om solen stadig skinner og vejret er varmt, så kan man godt
mærke, at det bliver lidt hurtigere mørkt om aftenen og, at vi skal lidt
længere op ad dagen, før det er helt lyst. Dette er et sikkert tegn på, at
sommeren går på hæld, og at vinteren kommer os i møde. Et andet
sikkert tegn på at det er ved at blive vinter er, - når kortdistancesæsonen
begynder igen.
I år vil dørene til kortdistancen blive slået op for første gang i sæsonen
2010/2011 onsdag den 1. september. Som i de foregående mange år
skydes der fortsat på banerne på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter hver
onsdag fra kl. 18.30.
Geværerne har nu stået ubenyttet hen en hel sommer, og ikke alle har
været en tur på Kalvebod, så det bliver spændende at se, om alle
Skyttelaugets medlemmer kan huske, hvilken ende af geværet der skal
pege fremad. Nå, mon ikke at vi nok skal finde ud af det også i år.
Hvad kan der ellers bydes på i den kommende sæson? De store
overraskelser bliver det nok ikke til, så i det store hele må vi holde os
til genkendelsens glæde. Der bliver dog også nok at kunne glæde sig til
og over, for ikke alene har vi vore faste skydeaftener hver onsdag frem
til udgangen af april 2011, men vi vil også kunne nikke genkendende til
handicapskydninger, landsskydning, fugleskydning, juleskydning og
tilhørende juleafslutning, bankospil og alt det andet. Mon ikke at også
denne sæson vil byde på noget for alle.
Et enkelt usikkert punkt er der dog for den kommende sæson. Vores
kok gennem alle årene har lagt grydeskeen på hylden og overladt
gryderne til en ny. Endnu har vi ikke haft mulighed for at møde den nye
kok, og kunnet fortælle ham om Skyttelaugets ønsker og spisevaner,
men så snart det er muligt, vil vi gøre det. Vi tror dog stadig på, at vi
også i den kommende sæson vil kunne mødes om et veldækket bord.
Vel mødt på kortdistancen i sæsonen 2010/2011.

Kortdistancesæsonen 2010/2011 er så småt ved at starte op, men den
kommer jo ikke rigtig i gang, før Skyttelauget har afholdt sin
Fugleskydning.
Garderforeningens Skyttelaug vil derfor gerne invitere til
FUGLESKYDNING
ONSDAG 15. SEPTEMBER
Og fuglen vil være at finde i skydekælderen på vore 15 m baner på
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.
Skyttelaugets Fugle-snedker har atter savet, malet, skruet og regeret,
således at der også i år vil være en Fugl til rådighed. Nu mangler vi så
kun, at få den skudt ned.
Fugleskydningsbanerne vil blive åbnet kl. 18.00, og der vil så være
30 minutter, hvor alle i ro og mag kan få hilst på hinanden igen 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 den Fuglekongen 2010 er fundet.
Alle kan naturligvis deltage. Alle medlemmer af Skyttelauget,
medlemmer af Garderforeningen i København og Skyttelaugets
Venners Fond samt familier er velkommen til at deltage. 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 mange salgsmedarbejdere, eller de kan købes på
dagen på skydebanen. Da der er Fugleskydningskort nok, er der
absolut ingen grund til at holde sig tilbage eller være nervøse for ikke at
kunne få et par af de eftertragtede skydekort

Prisen for skydekort er igen i år sat til kr. 15,- pr styk, - men ved
samtidig køb af 3 skydekort, falder prisen dramatisk til den beskedne
sum af kun kr. 30,-. 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, ligesom man har mulighed for både at vinde
præmie for at skyde dele af fuglen ned, ligesom man har mulighed
for at vinde præmie, når vi efterfølgende trækker 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.
Når fuglen er skudt ned er det tid til Fugleskydningsmiddag.
Erfaringsmæssigt ved vi, at spændingen omkring Fugleskydningen, og
hvem der nu bliver årets Fuglekonge kræver noget solidt at styrke sig
på. Der vil derfor være dækket op til Fugleskydningsfestmiddag, når
sidste skud er faldet. Menuen er stadig ukendt, men den vil nok
tilfredsstille os alle.
Af hensyn til kokken har vi lovet, at meddele, hvor mange vi bliver til
den afsluttende spisning, så tilmelding til fugleskydningsmiddagen er
nødvendigt.
Tilmelding til spisning kan ske enten på skydebanen eller til
Formanden senest 12. september kl. 18.00 på telefon 4444 2473 eller på
mail til stoltenborg@mail.dk.
På gensyn til Fugleskydning i Skyttelauget den 15. september 2010.

GENERALFORSAMLING
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
Garderforeningens Skyttelaug afholdt ordinær Generalforsamling
onsdag d. 28. april 2010.
1.

Valg af dirigent.
Leif Søborg blev valgt

2.

Formandens beretning.
Formanden aflagde en fyldig beretning for året der gik. Der er
stadig god aktivitet på skydebanerne, hvad enten det er på
kortdistancen eller på langdistancen. Det er glædeligt, at
foreningens gamle skytter stadig holder ved og møder frem på
skydebanerne, men det ville være dejligt, om der også kunne
komme nye medlemmer til. Det er desværre meget svært at
indfange nye medlemmer. Ud over de faste skydninger er det
dejligt, at så mange venner af Skyttelauget også gerne deltager i
såvel juleafslutning, fugleskydning og banko. Denne opbakning
er med til at gøre disse arrangementer sjovere at gennemføre og
være med til. I rammen af vores amtsforening er Skyttelauget
blevet rost for den store aktivitet, der hersker blandt de gamle
gardere. Aktiviteten er synlig ikke blot i forbindelse med
indrapportering af konkurrenceresultater, men også i forbindelse
med Amtets forskellige skydninger, hvor der altid deltager et
antal gamle gardere fra Skyttelauget. Formanden sluttede af med
at takke såvel medlemmer, venner, Skyttelaugets Venners Fond
og Garderforeningen for den store støtte, der også i dette år har
været givet til Skyttelauget.

3.

Kassererens beretning.
Kassereren gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.

4.

Indkomne forslag.
Ingen

5.

Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet for 2011 blev vedtaget til at fortsætte uændret,
hvilket vil sige 180,- kr. for aktive medlemmer og 100,- kr. for
passive medlemmer.

6.

Valg af kasserer.
Ole C. Rasmussen blev genvalgt.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Leif Zachariassen blev genvalgt.

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Torben Sonne blev genvalgt.
Otto Jensen blev genvalgt.

9.

Valg af revisor.
Jørgen Eklund blev genvalgt.

10.

Valg af revisorsuppleant.
?????? blev valgt.

11.

Valg af fanebærer.
Poul Laustsen blev genvalgt.

12.

Eventuelt.
Formanden orienterede om udviklingen vedrørende nye 15 m
skydebaner i Grøndalscentret. Desværre havde Københavns Kommune
nu afgjort sagen med et afslag, hvilket synes meget vanskeligt at forstå
for alle skytter.
Flemming Grønning takkede Skyttelauget for endnu et godt år, og
erindrede om at Skyttelaugets Venners Fond stadig var klar til at støtte,
såfremt bestyrelsen havde ønsker herom.

Generalforsamlingen afsluttede med, at dirigenten bad de fremmødte om at
rejse sig, og sammen udbringe et trefoldigt leve for Garderforeningens
Skyttelaug.

KOMMENDE AKTIVITETER
LANDSSKYDNING 200 M
Landsskydningen på 200 m er nu i fuld gang. Også i år er dette den
vigtigste skydning på langdistancen, og naturligvis skal vi have så
mange som muligt til at deltage. Vi skyder på Kalvebod:
• August
søndag den 22.
• September
Søndag den 05. og 12.
Kom og vær med. Få en hyggelig søndag formiddag og oplev
spændingen på skydebanen.

AMTSMESTERSKABER
Søndag den 22. august vil vi kombinere den almindelige
søndagstræning med deltagelse i vores amtsforenings mesterskaber på
200 m og 300 m. Alle er meget velkommen til at deltage, og alle
resultater til denne skydning er gode resultater. Det vigtigste for disse
mesterskaber er, at vise at de gamle gardere er med hvor tingene sker,
og at de stadig kan finde ud af at ramme pletten. Vel mødt.

HANDICAPSKYDNING
Også i den kommende sæson 2010/2011 på kortdistancen vil vi afholde
en månedlig handicapskydning. Dit handicap vil blive udregnet på en
måde, som ikke er til at forklare, men da udregningen er ens for alle, så
er det retfærdigt for alle. Handicapskydning er en helt almindelig 20
skuds serie, som skydes på Skyttelaugets egne baner. Vi vil så tale med
den nye kok på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter om muligheden for at
arrangere spisning efter skydningen, således at vi sammen kan
bortforklare de måske ikke helt så gode resultater, eller lovprise de
flotte resultater, der blev skudt denne aften. Tilmelding til spisningen er
dog nødvendigt, og kan ske til formanden senest onsdagen før
handicapskydningen på telefon 4444 2473 eller på mail
stoltenborg@mail.dk.

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 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: mex@vip.cybercity.dk

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

SIGTEKORNET`S REDAKTION
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND
FORMAND
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj@webspeed.dk
E-mail: subj@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)

SEPTEMBER
Onsdag 01
Søndag 05
Onsdag 08
Søndag 12
Onsdag 15
Lørdag 18
Onsdag 22
Onsdag 29

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

kl. 1830
kl. 1830

OKTOBER
Søndag 03
Onsdag 06
Onsdag 13
Søndag 17
Onsdag 20
Onsdag 27
Søndag 31

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

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

0800
1830
1830
0800
1830
1830
0800

NOVEMBER
Onsdag 03
Onsdag 10
Søndag 14
Onsdag 17
Onsdag 24
Søndag 28

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

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

1830
1830
0800
1830
1830
0800

DECEMBER
Onsdag 01
Onsdag 08
Søndag 12
Onsdag 15
Onsdag 22

Træning og handicapskydning 15 m
Træning 15 m
Juleskydning på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1830
1830
0830
1830
1830

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1830
0800
1830
0800
1830

