Årsberetning, 2018, Lyngby-Taarbæk Skytterne
Vi har nu skudt 2 år på de nye baner - og der er stadig super gang i den.
Hver onsdag fra kl. 9-12 (primært pensionister) og igen fra kl. 16-18 (19) er vi aktive.
Der er godt fremmøde til 'Pensionist- skydningen' om formiddagen - nye medlemmer kommer til, så på en ‘dårlig’
formiddag er vi ca 20 stk. - og når der er fuldt hus er vi over 30 skytter med tilsvarende mange skydninger.
Eftermiddagsskydningen er som regel velbesøgt og der er kommet flere nye aktive.
og grov. Enkelte riffelskytter.

Primært pistolskydning, både .22

Vi er pt. ca. 60 medlemmer i foreningen. Tæller vi NOVO og ON med er vi ca. 100 . både tilgang og frafald af skytter.
Vi har afholdt vores LTS 15m mesterskab med ugentlige skydninger. Summen af de 5 bedste af årets resultater tæller til
mesterskabet. Generelt kan man iagttage stigende skydefærdighed sæsonen igennem.
Vindere i Klasse Fri er Dan Rebild (LTS) Guld, Erik Bahn (LTS) sølv og Stig Brock (B). I Klasse Voksen/Senior fik Jørn
Alfastsen(NOVO) Guld, Jørgen Schmidt (LTS) sølv og Mette Engelbrechtsen (LTS) Bronze. I fritstående (VS1) var
Thomas Krah (Novo) suveræn vinder.
I Pistol, 2-hånds: Mona Jensen (LTS) guld, Frank Grann (NOVO) sølv og Jesper Sivertsen(NOVO) bronze og i 1håndsskydning var Stuart Stocks (NOVO) suveræn vinder.

Ved Ø-stævnet 2018 vandt Thomas Krah(NOVO) guld i luftriffel og Mona Jensen (LTS) sølv i riffel, klasse fri.
Vi har deltaget i DGI Storkøbenhavn vinterturnering (hjemmebane skydning). 6 riffelhold fuldførte med gode resultater: I
Fri-klassen blev vi nr.1, nr. 2, nr 3 , nr. 4, nr. 6 og nr 7. PÅ pistol 2-hånd blev et NOVO hold nr. 3.
Deltagelse i Lørdagsskydninger på Kalvebod (RI98 - Pilen Cup). Deltaget i Landsdelsmesterskab (hjemmebane) samt i
terræn skydninger på pistol.
Flere af foreningens medlemmer har deltaget i pistol terrænskydninger på Sjælland.

Marianne Mansdal blev fuglekonge.
Foreningen har anskaffet MantisX og Scatt udstyr. MantisX giver rigtig god tilbagemelding på ens våbenhåndtering i
skudøjeblikket, og SCATT udstyret viser i realtime pendling og bevægelser i forbindelse med aftrækket sat i relation til
den aktuelle skive.
Vi har nu mulighed for faldmålskydning på højre baneafsnit.
Nye Sikkerhedsbestemmelser: Medlemmerne skal nu fremover være sikkerhedsgodkendte (SKV1/SKV2/SKV3/SKV6) for
at kunne skyde med foreningens våben. Endvidere skal der føres protokol over udlevere/lånte våben. Vi indfører SkytteID kort der skal lægges i pant når man modtager et våben.
I den kommende sæson vil vi satse på vores interne Mesterskab, terrænskydninger, trænings/hyggeskydning,
og evt. deltagelse i DGI-Skydning-Storkøbenhavn skydninger (vinterturnering og sommerturnering .
Der vil nok blive arrangeret 25 m pistolskydning på pap på skemalagte dage, hvor vi bl. a. vil skyde finpistol,
standard pistol og grovprogrammer.
Til slut en tak til bestyrelsen og vores trænere samt alle de andre der hjælper for at få vores ugentlige
skydedag til at fungere så glidende og hyggelig som tilfældet er.
Bjørn Christensen

