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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening

Fælles
AS-dag
Skovtur

20. august
(se side 4)

Bjerget
i 90 år

Reception

30. juni
(se side 7)

Sidste år så Sankt Hans aften således ud. Vi havde en rigtig
god aften. I år er det en fredag aften, så der er ingen
undskyldning for ikke at møde op og nyde en god traditionel

Sankt Hans aften
i godt selskab med andre AS‘ere med familie og
venner - som I er velkomne til at invitere med -

fredag den 23. juni kl. 19.00
på Høje Sandbjerg

Tur til Toppen
God middag

Hyggeligt samvær
Bål & båltale

Midsommervise
Afslutning ca. kl. 22.00

Af hensyn til mængden af mad må vi have jeres

TILMELDING
senest den 19. juni

til Høje Formand - 4817 0017 eller heidler@mail.dk

Prisen er uforandret kr. 60,- / børn kr. 30,-
+ fluider til Bjergets rimelige priser.
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Foreningen

Runde fødselsdage 2006
13. juni 0022 E. Hart Hansen 100 år
18. juni 3707 Henrik Bering Jensen 55 år
23. juni 3698 Lars Lorensen 55 år
23. juni6 4175 Peter Bastue Redder 30 år
27. juni 2407 Uffe Regnar Jensen 80 år
30. juni 3363 Henrik Franck 70 år

9. juli 3467 Otto Rump 60 år
9. juli 4174 Jesper Qvist Petersen 25 år

15. juli 3788 Adam Hvidt 70 år

20. juli 3572 Peter Werling 60 år
25. juli 3992 Jens Tastum 50 år
27. juli 3276 Johan B. Goth 75 år
27. juli 4053 Hans Münter 50 år
30. juli 3143 Aage Moltke-Leth 70 år

9. aug. 3732 Steen Aagaard Nielsen 55 år
9. aug. 3849 Axel Munk Iversen 55 år

14. aug. 3484 Jørgen Sørensen 60 år
3. sep. 3894 Peter Baasch 45 år

SKOVTUR
Vi gentager succes‘en med den fælles AS-dag.
Foreningen, Bjerget og Sektionerne indbyder alle medlemmer, deres børn, børnebørn, forældre,
bedsteforældre og andre „skovtursvenner“ til den fælles udflugt

på Bjerget søndag d. 20. august fra kl. 09.30
hvor vi starter fordeling af de forskelligeaktiviteter (moduler á  45 - 60 minutter).

Skytterne har sandsynligvis pistol og geværskydning for for alle dueligheder ?
Gymnasterne havde sidste år „Vikingespil“, og finder nok også på noget i år ?
Feltsporterne byder sandsynligvis på orientering eller noget lignende ?
Bjerget har i hvert fald øl og vand (til normale moderate priser) og måske også kaffe ?
Alle har godt humør og jeres egne skovturs-madpakker med til den store fællesspisning.
Mød selv op og find ud af, hvad de finder ud af ?

Forventet afslutning ca. kl. 16.00.

Notér datoen allerede nu !
I er naturligvis meget velkomne til at tage ekstra gæster, familie, venner mv. med, så de også
kan opleve en god AS-dag.

Parkering: Da der er begrænset plads på grunden henstilles det, at de, der kan gå,
benytter den offentlige parkeringsplads ved starten af Høje Sandbjergvej.

Vi vil gerne - af hensyn til afvikling og drikkevarer - vide så nogenlunde, hvor mange der kommer, så

Tilmelding til kontoret: 4817 0017 eller heidler@mail.dk,
gerne senest den 14. august, men hvis I glemmer tilmeldingen, skal i være velkomne alligevel.
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AS og Hjemmeværnet
„Det er mit håb - og vores plan - at vi i næste
nummer af bladet vil kunne give en fyldestgørende
beskrivelse af samarbejdet i fremtiden.“

Tja - sådan skrev jeg i rubrikken i sidste nummer
af bladet, og det ville jeg også gerne have kunnet
gøre, men jeg må desværre konstatere, at sådan
er virkeligheden ikke.

Læs i generalforsamlingsreferatet om forho-
ldene omkring nedlæggelsen af Hjemmeværns-
kompagni 6301.

Der er endnu mange uafklarede spørgsmål, så
vi arbejder videre med sagen og håber at kunne
bringe godt nyt i næste nummer.

Vi overvejer at afholde et debatmøde om „AS og
HJV, hvor vi kan høre medlemmernes meninger
og idéer. Invitation kommer i givet fald separat og
på hjemmesiden.

Bjerget
Den 13. maj 2006, var det 90 år siden AS fik Bjerget.
Det er værd at fejre.
Se invitation til reception på side 7 og orienteringen
på Høje Sandbjergsiderne.

Og så er arbejdet med Barak 5 godt i gang. Se
også herom på Høje Sandbjergsiderne.

SKAK-huset på Kalvebod
„Også dette kapitel af vores historie håber jeg at
kunne afslutte i næste nummer af bladet, og meget
gerne med den længe ventede orientering om, at
huset nu er opført og taget i brug.“

Og her kan jeg så positivt berette, at nu er det
langt om længe på vej. Huset er nu opført på
Kalvebod, og overdragelsen af ejerskabet fra
amtsforeningen SKS til skytteforeningerne KS, AS
og KLK er også på plads.

Der mangler dog endnu nogle installationer, og
møblerne skal også lige sættes ind.

Vi håber at kunne afholde en lille  „åbnings- og
indflytningsceremoni“, når det hele er klar,
forventet omkring 1. juli.

Invitationen kommer fra den sektion, du er
tilknyttet og naturligvis også på hjemmesiden under
både „Foreningen“ og „Skydning“.

Hvad gør man i modgangstider ?
Ind imellem kan man godt føle, at „det negative“ -
lige nu ikke mindst vedr. Hjemmeværnet - synes
at være i højsædet. Og hvad gør man så ?

Man tænker nye tanker - det nytter nu engang
ikke noget, at henfalde til drømme om, hvordan alt
var og kunne - eller burde - have været.

Man søger et tilpasse sig virkeligheden og at
arbejde positivt for sagen.

Men heldigvis er der også mange positive ting at
glæde sig over, så vi skal nok finde ud af det.

Jeg håber meget, at vores medlemmer er med
på vognen, og støtter os, når vi forsøger.

Jeg håber på opbakning om foreningen, og
herunder naturligvis også, at rigtigt mange vil
vågne op og positivt vise deres AS-interesse og
deltage i vore arrangementer, f.eks.

-  Sankt Hans aften (se side 3)
-  Åbning af SKAK-huset (se ovenfor)
-  Reception på Bjerget (se side 7)
-  Debatmøde om AS og HJV (eventuelt ?)
-  Fælles AS-dag, Skovtur (se side 4)

Der er nok at vælge imellem.
Vi ses !

Erling Heidler
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Gymnastik

Gennem hele foråret har tilslutningen til
gymnastikken været meget tilfredsstillende. Det
skyldes nok ikke mindst vores instruktørs
inspirerende måde at tilrettelægge øvelserne på.

Den 23. maj afsluttede vi med manér på Høje
Sandbjerg. Under afsyngelse af vort hjemlands
vemodige (og muntre) sange indtog vi en lækker
anretning med sild, leverpostej, flæskested og ost
,ed de dertil hørende drikke og ritualer.

En stor tak til Leif for hans indsats i salen gennem
sæsonen, og ligeledes ril Erik Friis og Pia Franck
for deres store arbejde med aftenens
arrangement.

Viggo Neble

Gymnastikken startet igen fredag
den 1. september 2006.

Planlagte AS arrangementer
Weekend 17.-18. juni Foreningen / skydning / feltsport P7-AS Revingehed
Fredag 23. juni Foreningen Sct. Hans aften Bjerget
Fredag 30. juni Foreningen 90 års mv. reception Bjerget
? ? juni / juli ? Foreningen / skydning Åbning af SKAK-huset Kalvebod
Søndag 20. august Foreningen Fælles AS dag  - Skovtur Bjerget
Week-end 7.-8. oktober Bjerget Rydningsweekend Bjerget
Lørdag 9. december Foreniingen Vinterstue Bjerget

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

Desværre må vi også meddele, at sæsonafslutningen på Høje Sandbjerg blev sidste gang, at
Preben Vilhelmsen deltog i AS. Han afgik helt uvarslet ved døden to dage senere den 25. maj.
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3363 Henrik Franck
fylder 70 år den 30. juni 2006

Det er nemt at præsentere Henrik.
-  Alle kender ham og alle ved, hvem han er.
-  Alle er klar over, hvilket enormt arbejde, han

har udført - og fortsat udfører - for foreningen.
-  Alle har på én eller anden måde nydt godt af

Henriks indsats for AS.
-  Alle er klar over hans interesse - ikke blot for

Høje Sandbjerg - men for AS som helhed.
-  Altid er han klar og beredvillig til at yde en

indsats - praktisk, teoretisk, idéskabende og
ydende - for helheden.

Det er svært at takke Henrik.
-  Ingen tak er god nok i forhold til den indsats

han gennem en lille menneskealder har ydet for
AS og ikke mindst Høje Sandbjerg.

-  Ingen tak er god nok til at honorere hans aldrig
svigtende interesse og uselviske indstilling til AS.

-  Ingen tak er god nok  - - -

Tak alligevel, Henrik, - - -
- - -  gid nogle flere havde din ildhu og energi.

Reception
for at markere, at AS den 13. maj i år har ejet Bjerget i 90 år

for at vise, hvordan arbejdet med den ny barak 5 skrider frem
for at markere, at Henrik har været Sandbjerg-inspektør i 25 år

og så også lige for at fejre Henrik‘s 70 års fødselsdag

afholder vi RECEPTION fredag den 30 juni
kl. 16.00-18.00 på Bjerget

Alle - AS‘s medlemmer med familie, AS‘s venner, naboer
og samarbejdspartnere - er velkomne.

Foreningen
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Foreningen
dvs. en mindre tilbagegang på 5 aktive medlemmer.

Herefter berettede formanden således:
„Da omverdenen har haft stor indflydelse på

AS’s liv i beretningsperioden, og da den vil komme
til at influere på beslutningerne om fremtiden, bliver
jeg nødt til at starte beretningen uden for AS.
 DDS’s amtsstruktur
Som bekendt blev amtsforeningen AS nedlagt pr.
1. juli 2005 i forbindelse med oprettelsen af
StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS), som
bestod af en sammenlægning af de tidligere
amtsforeninger Københavns Skytteforening (KS),
AS og Kongens Livjæger Korps Skydeselskab
(KLK). Det havde længe været tanken - som alle
syntes enige om - at alle fem Københavnske
amtsforeninger skulle have deltaget, men noget
skuffende og totalt uventet valgte DDS Hoved-
staden og DDS Firmaskytterne i sidste øjeblik at
sige fra og i stedet søge at danne en anden
amtsforening. De Danske Skytteforeninger (DDS)
accepterede dette og lovede at støtte to amts-
foreninger i København, hvilket vi så alle troede
på og handlede efter.

Sent efterår - mindre end ½ år senere - fremlagde
DDS imidlertid forslag til ny strukturplan, hvorefter
den nyoprettede SKS skulle slås sammen med de
andre Københavnske amtsforeninger, dvs. de
foreninger, som ikke ville være med efter de fælles
forhandlinger forud for oprettelsen af SKS.

SKS gjorde sig til talsmand for, at - uanset at én
amtsforening havde været og fortsat måtte være
målet - kunne man ikke gennemføre en tvangs-
sammenlægning mellem foreninger, som så kort
tid forinden ikke havde kunnet finde sammen ad
frivillighedens vej. På DDS’s repræsentantskabs-
møde blev resultatet også skuffende - men ikke
uventet - at forslaget blev vedtaget med stort
flertal, hvorefter alle Københavnske amts-
foreninger, inkl. SKS, nu skal sammenlægges til én
stor amtsforening.
StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS)
Som følge heraf besluttede SKS på sin general-
forsamling i marts at nedlægge sig selv og fritstille
skytteforeningerne med hensyn til fremtidigt
tilhørsforhold. SKS fortsætter dog aktiviteterne i
2006.

Nedlæggelsen indebærer, at SKS ikke kan
opfylde de forpligtelser, som foreningen - i god tro
om fortsat eksistens - har påtaget sig, bl.a. vedr.
ejerskabet SKAK-huset på Kalvebod.
SKAK-huset på Kalvebod
Som bekendt måtte vi 1. juli 2005 forlade
Skyderhuset på Kalvebod for at give plads til

Generalforsamling
den 20. april 2006
på Høje Sandbjerg
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede

regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kassereren forelægger budget til

godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

jf. § 24
9. Valg af repræsentanter til StorKøbenhavns

Skytteforeninger
10. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til den første ordinære
generalforsamling efter de nye vedtægter og
mindede om, at generalforsamlingen behandler
perioden sidste ½-år 2005, dvs. overgangs-
perioden fra de gamle love til de nye vedtægter.

ad 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Mogens Løppenthien valgt til
dirigent, hvilket blev vedtaget med akklamation.

Dirigenten fastslog generalforsamlingens
lovlighed jf. vedtægterne.

Indkaldelsen var udsendt i bladets nr. 1, afleveret
til postvæsenet den 1. marts.

ad 2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at bede forsamlingen
mindes kompagnichefen

0974 Jørgen Pangel,
som døde den 3. december 2005.

Mange AS-medlemmer og AS’s faner deltog i
begravelsen. Æret være Pangels minde.

Foreningen havde pr. 31. december 2005:
161 aktive medlemmer

7 livsvarige medlemmer
64 passive medlemmer

I alt 232 medlemmer
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golfbanebyggeri. Det har medført, at AS har været
uden husly i beretningsperioden, hvilket har haft
nogen negativ indflydelse på skydningen på
Kalvebod.

Tre af de tidligere husejende skytteforeninger
KS, AS og KLK stillede deres husejerskab til
rådighed for fællesskabet i SKS, på betingelse af,
at de var garanteret leje af lokaler i huset og havde
forkøbsret til huset, hvis SKS ophørte at eksistere.
Denne situation er nu opstået, og ejerskabet af
huset må derfor genforhandles.

SKS har godkendt en tilbageførsel af ejerskabet,
og DDS har indvilget i at overføre den lovede støtte
- kr. 300.000 i direkte støtte og op til ½ mio. kr. i
rentefrit lån over 15 år - til de tre skytteforeninger.
Denne støtte var ellers oprindeligt betinget af, at
det var SKS som amtsforening - og ikke
skytteforeningerne - som ejede huset, og at
skytteforeningerne „kun“ lejede sig ind.

Københavns Kommunes behandling af bygge-
tilladelsen har været uhyre langsommeligt, hvilket
har været irriterende, men nu viser sig at være
ganske heldigt, da der herved kommer god
sammenhæng mellem opførelsen og afklaringen
af ejerskabet.

Der er lagt op til et ejersamarbejde, hvor de tre
foreninger - KS, AS og KLK - indgår med tre lige
ejerandele i huset. Indskud og afdrag på lån betales
i forhold til ejerandel med 1/3 til hver, mens den
fremtidige drift betales i forhold til størrelsen egne
lokaler + en lige tredeling af fællesfaciliteterne,
hvilket giver AS en driftsandel på 28,7%.

AS bestyrelse har drøftet dette grundigt og
besluttet, at AS skal indgå i SKAK-husets

ejersamarbejde, og det er derfor jeg har fundet
det nødvendigt at give denne lange forklaring og
at udstrække beretningen ud over den egentlige
beretningsperiode, idet beslutningen har nogle
praktiske og økonomiske virkninger, som vil
fremgå, når vi senere fremlægger budgettet.

Engangsudgiften for AS i forbindelse med husets
opførelse bliver i størrelsesordenen kr. 90.000 -
dvs. ca. kr. 40.000 ud over de kr. 50.000, vi tidligere
har hensat til formålet. Den årlige udgift bliver ca.
kr. 15-18.000, inkl. afdrag på vores andel af lånet
hos DDS på ca. kr. 11.000 de første 15 år.

Bestyrelsen har sat en række betingelser for
ejersamarbejdet, som sikrer vore rettigheder og
sikrer os mod at komme til at „hænge på“ andres
forpligtelser, hvis disse ikke bliver honoreret.

Når beslutningen blev taget, skyldes det
naturligvis, at vi vurderede, at hvis vi ikke har
lokale- og opholdsmulighed, vil det få alvorlige
konsekvenser for vores skydning på Kalvebod.

Der foregår lige nu forhandlinger, og det hele
ser ud til at falde godt på plads, ligesom bygge-
tilladelsen er kommet. Der er dog stadig nogle
formelle knaster, som skal løses, men trods alt
forventer vi, at arbejdet kan gå i gang inden længe.

Vi kan således forhåbentligt se frem til snart at
skulle indvi SKAK-huset.
Skydesektionen:
I september afholdtes Unimatchen i Norge, hvor 7
skytter - primært pistolskytter - deltog. Det betød,
at vi fik sidstepladsen på gevær langdistance,
men „reddede æren“ ved at vinde pistol-
skydningen.

(fortsættes side ??)

Venter på gule ærter Værtinden
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Høje Sandbjerg

Arbejdsweekend, den 8.-9. april 2006
7 mand M/K blev vi i alt både lørdag og søndag.
Lørdag var vejret ganske rimeligt. Løppenthien og
Popp ryddede bordene væk i Mandskabsmessen,
så Løp kunne afrense undervæggene og spartle
disse. Arne og Popp reparerede derefter
bordbænkesættet til „hylden“, så det kan holde
lidt endnu. Birger Hoff gik igang med at frigrave en
træstub tæt ved mindemuren, så vi ikke ville få
problemer med rødder, der kunne være viklet ind i
elkablerne til Lejren, når en gravemaskine skulle
fjerne resten af stødene

Birger Hoff
igang med

at fjerne
tujastødet

Birger, Popp, Lars Worsaae og Arne gik deref-
ter igang med at brænde kvas fra birk og pil syd
for håndboldbanen, og om eftermiddagen gik alle
sammen om at fjerne de tidligere opgravede rør
fra 1931-vandledningen på B5-grunden.

Søndag omkring 16:30, da de fleste var taget hjem, væltede en stor birk og en bøg i NV-området. Der
kom bare et enkelt vindpust, men det var nok til at rødderne slap den bløde jord. Her ses Popp på
stedet et par dage senere, da vi skar de store kroner op, så pladsen kan ryddes igen.

Søndag var vejret mere blandet, og vi blev i  nær-
heden af bygningerne. Ole Hasselbalch malede
de af Løp spartlede vægge i messen, og Johan
Goth fandt at oprydning efter vinteren omkring
bygningerne var påkrævet (hvad det var), så han
gik igang med kost og rive.

Goth igang med afrensning på østtrappen

Løp organiserede indretning af kosteskabet i
mellembygningen, idet Sandbjerginspektøren
havde udskudt denne opgave gentagne gange
siden 1994!!. Popp og Arne afsluttede oprydning
af en stor bøg, vi havde fået lov til at vælte på
nabogrunden lige ved hjørnet ud for Mindemuren.
Dagen sluttede lidt tidligt på grund af vejret, men
Pia der havde sørget for frokosterne fik så lidt
ekstra hjælp til oprydningen. De få, der kom, fik
udrettet ganske meget, og stemningen ved froko-
sterne fejlede bestemt ikke noget. Da vi var ved at
lukke væltede et par store træer i NV-hjørnet. Det
kunne høres helt ned i Lejren, hvor der lige skulle
sluttes af med opgravning til elkabler, nu da Birger
havde forberedt opgaven.
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Barak 5 i gang for alvor
Forberedelserne til byggeriet af Barak 5 tog læn-
gere tid end ønsket. Vi gik igang med at opgrave
den gamle vandledning fra 1931, som gik tværs
over byggegrunden den 8. oktober. Vi var næ-
sten klar, da vinteren satte ind. Rørene blev så
endelig fjernet i april, hvor gravearbejde til om-
lægning af elforsyningen også gik igang. Mureren
opsatte galger den 21. april sammen med andre
forberedende opgaver. Den 28. påbegyndtes
gravearbejdet og den 3.- 4. maj blev fundamentet
støbt. Man måtte desværre vente på at det bestilte
armeringsjern kom frem.  Den 8. maj blev de før-
ste fundablokke sat, og NESA kom og ændrede
hovedkablet, så den fremtidige forsyning af B5
bliver mere enkel.  I de følgende dage blev der
fortsat sat blokke langs ydervæggene, og funda-
menter til tværvægge og skorsten blev støbt.
Undervejs blev der skabt plads til indføring af vand
og kloak, og bunden under gulvene blev sikret
med afrettet sand. Derpå blev lagt 22 cm styropor
som isolering. På toppen heraf er lagt et net af
armeringsjern. Omkring dette bliver der støbt 10-
12 cm beton, der vil udgøre det fremtidige
selvbærende gulv. I skrivende stund venter vi blot
på at få leveret betonen. Langs facaderne er der
rejst og indstøbt 12 jernsøjler som skal bære taget.

28. april satte gravemaskinen skovlen i jorden i kanten af haven syd for barak 2 og 3. Der skulle
graves, så den nye barak kommer til at ligge 40 cm lavere end de gamle bygninger.

I det nordvestre hjørne af byggegrunden, hvor
der skulle graves ca 1,3 m ned dukkede der et
gammelt telefonkabel op. Helt overraskende var
det ikke, men TDC/KTAS vidste ikke hvor det lå,
og tidligere prøvegravninger havde ikke afsløret
placeringen. Sammenligning med flere sæt gamle
tegninger gav en delvis forklaring, og videre
gravning afslørede at kablet var „dødt“.
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Den af Markmann anbefalede VVS mester har
netop lagt vandledning fra målerbrønden til B5 og
monteret en ekstra ventil i brønden. Det er
hensigten, at vi skal kunne holde vand på B5
største delen af året, i modsætning til de gamle
bygninger, der ikke er tilstrækkeligt isolerede. Af
de ordrede entrepriser restererer nu kun udgrav-
ning til samlebrønd og dræn og den tilhørende
faskine, samt tilbagefyldning af den opgravede
jord. Som midlertidigt depot har vi benyttet
trekanten syd for den nye bygning, idet det er her
hovedparten af jorden endeligt skal fordeles, så
der bliver en jævnt skrånende flade ned mod
indkørslen. Selve bygningen er sænket ca 40 cm
i forhold til de gamle bygninger.

Den forventede videre fremdrift er, at mureren
skal føre murene op til „nedre hanebånd“, hvor-
efter de dækkes af med pap, indtil der kan indgås
aftale med en tømrer om spær og vestgavl mv. Da
der endnu er visse konstruktionsdetailler som skal
afklares, er der ikke indhentet priser på disse
arbejder, ligesom finansieringen også først for
nylig er begyndt at falde på plads. Håbet er, at
bygningen kan komme under tag inden vinter, men
maling og andre arbejder nåes nok ikke.
Ibrugtagning forventes derfor først til næste år.

Indre vægge kræver knap så dybe fundamen-
ter. Her er hovedskillevæggen med ilagt jern.

B5 klar til støbning af gulv. Søjlerne er rejst, og gulvplacering i forhold til terrain ses tydeligt
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HØJE SANDBJERGLEJREN 90 ÅR
13. maj 2006 er det 90 år siden, Akademisk Skytteforening overtog øvelsesterrainet Høje Sandbjerg-
lejren. Området blev skænket i 1915 af ejeren af Villa Høje Sandbjerg, frøken Henriette Barfred Pedersen.
Foreningens repræsentant i overdragelsesforhandlingerne var chefen for det til foreningen knyttede
frivillige skyttekorps, kaptain - senere general Erik With.

Området omfattede ved overdragelsen knap 16 tdr. land ren naturgrund uden bygninger, og det blev
efter giverens død udvidet i 1920 til ialt 88.370 m². Senere er arealets grænser to gange ændret ved
magelæg med naboejendommene.

Områdets historie er indgående beskrevet i den af Sandbjerginspektionen i 2002 udgivne, rigt illustrerede
bog „Høje Sandbjerglejren - et højdepunkt i Søllerød Kommune - tilhørende Akademisk Skytteforening“,
ISBN 87 988957-0-2. I det følgende bringes derfor kun nogle få tidstypiske billeder - med nogle
opdateringer fra de seneste år.

Netop nu sker en af de sjældne store ændringer, idet vi med alle nødvendige myndighedstilladelser og
finansiering i form af donationer fra nuværende og afdøde medlemmer, opfører en ny bygning til brug
ved ejendommens vedligeholdelse.

Arkivet indeholder desværre kun relativt få fotos fra perioden efter 1945 og frem til ca. 1965. Vi
benytter lejligheden til at efterlyse sådanne, der vil blive modtaget med tak.

Henriette
Barfred
Pedersen
ca. 1910

Erik  With
ca. 1915

Akademisk Skyttekorps
opstillet ved afsløringen

af mindestenen for
 frk. Barfred Pedersen

ved korpsets 50 års
jubilæum 13. maj 1916.

10‘erne
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Til og med 1937 var korpset den dominerende bruger, som her ovenfor ved korpsførerskiftet i 1926,
og nedenfor ved den sidste sommerlejr i 1936. Også gymnasterne var - dog specielt i 1920-erne -
flittige brugere af lejren. På billedet for oven ser man også den oprindelige lille stråtækte pavillon, som
senere blev udvidet til bolig for ejeren og senere endnu (fra 1935) til gartnerbolig for Einar Christiansen,
der i flere menneskealdre samtidig holdt opsyn for AS med lejren.

20‘erne

30‘erne
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I efterkrigsårene blev området ofte benyttet af spejdere, lottekorpset, hjemmeværnet og politiet m fl.
Billedet ovenfor viser udsigten fra Officersmessen mod nordvest en sommerdag i 1945-46, hvor en

civil organisation har slået lejr omkring den senere så stolte store fyr midt på området.
Nedenfor er studenterdelingen fra Hjemmeværnskompagni 6301 igang med en afspærringsøvelse i

1955-56 på vej op mod det nu forsvundne Nærkamphus (til højre i baggrunden).

40‘erne

50‘erne
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Siden 1940 har Mandskabsmessen været centrum for stort set alle festligheder i Lejren. Her ses
deltagerene i skydernes præmiefest i marts 1966. Man sad tæt og som endnu idag på bænke i
omgivelser, der med rette bærer tanken hen på ordet „barak“. Først i 1994 lykkedes det at renovere
indretningen til en lidt mere nutidig standard, men stemningen var nu ganske upåvirket af forholdene.

I 1960-erne og 1970-erne „regerede“ Ole Schmidt som hhv. formand og Sandbjerginspektør. Hjemme-
værnet var stadig den store bruger, men selv træfældningerne kunne trække mange medlemmer til. Ikke
alt var dog lige nemt: På „store“ dage var det lidt af et puslespil at få førstankommendes bil ud, når han
ville tidligt hjem. Der var endnu ingen gennemkørselsmulighed i Lejrgaden. Her værger Ole for sig ved
forårstræfældningen i 1976, da endnu en vogn ankommer..

60‘erne

70‘erne
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Lejren har gennem årene været brugt til mange forskellige gode formål, her til Orienteringssektionens
klubmesterskab i O-løb i 1981, det år Henrik Franch tiltrådte som Sandbjerginspektør. Bemærk, hvor  tæt
bevoksningen i baggrunden er. I de forgangne 25 år har Henrik ryddet kraftigt op i „krattet“.

I 1994 blev køkkenerne kraftigt renoveret, men ligeså nødvendig er de udvortes reparationer. Her er
pudslaget på Officersmessen (Barak 1) under kraftig reparation i 1996, på grund af tæringer i det
underliggende hønsenet, som ikke havde kunnet komme af med fugten på grund af datidens plasticmaling.
Det har siden også kostet mange arbejdstimer (og kroner) på de øvrige bygninger.

80‘erne

90‘erne
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Vi kan arbejde, så meget vi vil på at vedligeholde Lejren, men  det er alligevel naturen, som bestemmer,
som her dagen efter orkanen den 8. januar 2005, hvor lejrens vartegn er skamferet.

Utallige gange har det gode vejr tilladt lejrgaden at være rammen om de munrte frokoster (som oftest
med medbragt mad), som uvægerligt må følge efter de mere alvorlige (og ofte også anstrengende) dele
af arrangementerne, her f.eks. ved den fælles AS-dag, Skovturen,  den 14. august 2006.- med mange
deltagere og fuld musik.

2000‘erne

2000‘erne
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Feltsport Klubmesterskab
i orienteringsløb

6. maj 2006

I et herligt forårsvejr, med sommervarme,
anemonetæppe under nys udsprungne bøgetræer
og til fuglenes lystige kvidren, afholdtes det årlige
mesterskab i orienteringsløb. Henrik Plenge Jensen
havde lagt tofine baner, en mester-skabsbane på
6530 m med 15 poster og en afkortet bane.

Kampen var hård med tider for løbets 3 favoritter
indenfor godt et minut og med Torkil som den
bedste. Dog vandt den gamle ræv Peter, atter en
gang pokalen ved at slå Torkil med blot 5 sekunder.

Det var godt at se så mange feltsportere i skoven,
og at konkurrencen om at vinde klubmesterskabet
er benhård.

Dagen sluttede på helt traditionel vis med festlig
frokost i solen i lejrgaden og valfart til toppen, hvor
mange civile gæster med forundring lyttede til
studentersange. Tak for den dejlig dag.

Mesterskabsbanen
Peter Werling 53.05 min
Torkil Ottesen Hansen 53.10 min
Nis Schmidt 54.00 min
Carsten Sveding 54.16 min
Christian Rønsov (ufk) 58.04 min
Peter Bjørn Jensen 59.30 min
Anne Plenge Jensen (ufk) 60.05 min
Birger Hoff 61.03 min
NEO Hansen 68.43 min
Torkild Glaven 71.55 min
Erling Heidler 85.24 min

Afkortet bane
Bente Plenge Jensen 44.49 min
Mogens Løppenthien 73.57 min
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Skydning

Forsinket referat af
Skydermøde, den 6. december 2005
(forkortet af redaktionen)

Skydermødet blev afholdt i DGI-byen i Skyttehuset,
hvor ca. 20 skytter mødte op til æbleskiver, glögg
og i nogles tilfælde våbeneftersyn. Her følger en
kort gennemgang af skyttemødet for skytter der
ikke kunne være til stede.

1. Arbejdsfordelingen i Skydesektionen
blev  gennemgået. Den er indtil videre som følger,
om end der stadig er uafklarede områder.

Skydeinspektør Mathias Hertz.
Overordnet ansvar. Bestyrelsesmøder, skyde-
dektionsarrangementer, overordnet ansvar for de
tre (penge)kasser og regnskaber, kontrol af våben
samt støtte til sstedfortræderne.
Ansvar for skydning i DGI-byen, derunder bestilling
af baner, køb af ammunition, køb/vedligeholdelse
af våben og andet materiel, skydeprogram,
kontaktperson for DGI-byen, introduktion af nye
skytter, resultater, stævner (hjælpere, tilmelding
osv.), vagtplanlægning samt penge og regnskab.

Stedfortræder Alex Datcu.
Ansvar for pistolterrænskydninger, indkaldelse,
holdopstilling, transport osv. „1.suppleant“ for
skydeinspektøren.

Stedfortræder Finn Scheibye.
Ansvar for langdistance geværskydning, køb af
ammunition, bestilling af baner, køb/vedligeholdelse
af våben og andet materiel, skydeprogram,
introduktion af nye skytter, stævner (hjælpere,
tilmelding osv.), vagtplanlægning samt penge og
regnskab.

Stedfortræder Jakob W. Andersen.
Ansvar for Pistolskydning KSC, skydeprogram,
bestilling af baner, introduktion af nye skytter,
resultatopgørelse, stævner (hjælpere, tilmelding
osv.), vagtplanlægning samt penge og regnskab.

Stedfortræder Morten Hammer.
Organiserer hold til geværterræn, når han kan
finde tid til det. Ansvar for langdistance
geværresultater.

Kasserer Bo Scheibye.
Ansvar for udfærdigelse af regnskab.

Redaktør Niels Lund Christensen.
Ansvar for sektionens indlæg i bladet.

2. Amtsforening.
AS amtsforening er nu endeligt opløst og SKS er
oprettet. For skytterne  betyder det dog kun, at de
til stævner skal huske at der er et 1-02 forrest, så
skyttenummer nu er 102XXXX.  Det betyder  også,
at vi får mulighed for at deltage i flere stævner, og
måske ligefrem kan skaffe nok skytter til amtshold.
(Red.: Se i øvrigt omtale i tidligere blade).

3. Hus på KSC (SKAK huset).
(Red.: Se omtale i dette og tidligere blade).

4. Skydning KSC.
Når huset er på plads, oprettes der (såfremt
kassereren godkender det) to pengekasser, en til
pistol 25 m. og en til Gevær. Den tidligere
pengekasse har haft problemer idet folk købte
uden at skrive det på regnskabsarkene, og endnu
værre, „lånte“ uden at notere dette.

Skydeinspektøren efterlyste skytter, som mente,
at de skyldte til kassen for perioden 1/8 2005 – 1/
12 2005. Stemmer kassen ikke for efteråret 2005,
er det desværre sandsynligt at kassereren og
bestyrelsen beslutter, at vi helt holder op med at
sælge ammunition på KSC. Det er derfor alfa og
omega at INGEN køber på kredit, og at ALT bliver
noteret på regnskabsbilagene.

5. DGI-byen.
DGI byen står over for en større ombygning, også
af Skyttehuset. Da gennemsnitsbelægningen på
banerne er lav, risikerer vi, at der bliver fjernet ti
ud af fyrre baner, hvilket vil give store problemer
ved stævner.

For at øge belægningsprocenten blev det på et
brugermødet besluttet at tillade grovpistolskydning
(op til cal. .38 UDEN kappe) på hverdage efter
18.00 (onsdag undtaget pga blindeskydning). Det
blev ligeledes besluttet at der skal være rygning
forbudt i lokalerne. Rygere kan ryge i baglokalet,
undtagen til stævner, hvor de må gå udenfor. Det
skal hertil nævnes at baglokalet dermed er det
eneste rum i hele DGI-byen, hvor der må ryges.

6. Våbenlov
Skydeinspektøren mindede om, at det er lovpligtigt
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at have en kammerfane i sit våben, når det ikke er
i brug (også selvom det transporteres og
bundstykket er ude). Til baneskydning må fanen
først tages ud på banen, når man er på sin
standplads.

Skydeinspektøren mindede ligeledes om, at der
er et lovpligtigt aktivitetskrav på pistoler og
revolvere, som det er skyttens pligt at opfylde.
Kravet er, at skytten skal skyde mindst fire gange
om året med hvert af disse våben skytten ejer.
Lever skytten ikke op til disse krav, er det
skydeinspektørens pligt i samråd med formanden
at udsende tilbagekaldelse af våbentilladelsen.

Et andet lovkrav er, at alle våben skal kontrolleres
en gang årligt. Dette har også stået på i to år, men
da DDS skal have erklæringen fra formanden i
starten af november, vil skæringsdatoen ikke
længere være 31/12 men 31/10. Skydermøde vil
derfor blive afholdt i slutningen af oktober 2006.

7. Kalender 2006.
Kalenderen for 2006 blev gennemgået, og
skydeinspektøren oplyste desuden at skytterne
med fordel kan gå ind på hjemmesiden
www.akademiskskytteforening.dk, hvor der ligger
opdaterede aktivitetsoversigter.

Ligeledes forsinket referat af
Juleafslutning i DGI-byen,
den 20. december 2005.
I år forsøgte vi at holde juleafslutningen og
skydermødet adskilt, primært fordi vi så kunne
holde mødet lidt tidligere på måneden, så flere
skytter kunne deltage. Det gav pote med
skydermødet, mens afslutningen mildt sagt led
under det. Kun fire skytter deltog!

Som traditionen byder, var der kager og klejner,
samt skydning på Juleskiven fra sidste år. Våben
og skydestilling var fri, men i år valgte alle skytter
dog at bruge riffel, om end skydestilling varierede.
Resultatet blev med delt 3. plads mellem 4151 og
3898. Der var præmie til 1. og 2. pladsen, hhv.
chokolade og vingummi. Chivas Regal’en udgik
som førstepræmie, pga. få deltagere, til stor
fortrydelse for 4159.

4159 Christian Øelund 195 stående m/ anlæg
4150 Betina Lynnerup 187 stående m/ anlæg
4151 Mathias Hertz 173 stående u/ anlæg
3898 Lars Worsaae 173 stående u/ anlæg

4151 Mathias Hertz

- - - og ligeledes de forsinkede
Resultatlister for langdistanceskydningen i 2005

Medaljeskydning I, Skyttekongeskydningen (Skyttekonge 2004: 3745 Finn Scheibye, 1264 p.)
Dansk hoved- 15 Sv. Nordisk program, 300m 10 5 ligg. I alt

Skytte skydning, 200m ligg.         3+3+4 Knæl Stå  ligg 30 sek
Medalje 1 2 3 300m 300m 3x5 5 min 3 min 2 min  1 2

3745 Scheibye 147 146 146 149 144 143 93 50 47 100 50 50 1265
Guldmedalje
4211 Mackintosh 139 137 136 148 126 122 74 42 36 100 50 50 1160
Sølvmedalje
3881 Fjeldborg 139 135 134 139 134 113 81 40 34 99 50 49 1147
Sølvmedalje
3512 Mørup 140 137 135 136 125 117 85 42 36 98 48 48 1147
Sølvmedalje
3793 Hammer 137 129 127 134 122 120 68 32 21 97 47 47 1081
Bronzemedalje
3448 Scheibye 137 133 140 134 39 38 98 719
3707 Bering 143 141 140 127 38 38 627
3898 Worsaae 134 133 129 137 533
3894 Baasch 143 144 129 416
3538 Mørkeberg 139 135 138 412
4111 Jespersen 144 132 276
4150 Lynnerup 84 84
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Medaljeskydning II
10 bedste 3-stillingsserier i løbet af sæsonen

Skydning nr. Gen- Hcp.
Skytte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 snit 2006 Mærke

3745 Scheibye 147 147 146 146 146 146 146 145 145 145 145,90 141 Friskytte
3707 Bering 143 142 141 141 140 138 137 137 136 136 139,10 134 Friskytte
4211 Mackintosh 140 139 137 136 136 136 135 135 134 133 136,10 131 Guld
3512 Mørup 141 140 137 135 138,25 139 Guld
3898 Worsaae 135 134 133 129 129 132,00 132 Sølv
3881 Fjeldborg 139 135 134 136,00 138
3793 Hammer 137 129 127 131,00 133
4111 Jespersen 144 144,00
3894 Baasch 143 143,00
3448 Scheibye 137 133 135,00

Liggende skytte
3538 Mørkeberg 139 135 137,00

Schmiegelow pokalen
Skytten tillægges det antal point, som på
skydedagen skydes mere end handicaptallet.
Sidste skydedag i forårs- og efterårssemestret
tillægges det dobbelte pointtal. Handicaptallet
sættes lig med sidste års gennemsnit i medalje-
skydning II + 5 point – antallet af skydninger til
medaljeskydning II.

Skytte 3745 3881 3707
Scheibye Fjeldborg Bering

3448 4111
Scheibye Jespersen

Handicap 141 132 137
129 140

14-maj-05   2   8
21-maj-05   3   2
04-jun-05   6
12-jun-05   0   4   4   4
25-jun-05   4
02-jul-05   5   3
09-jul-05   5
20-aug-05   1
27-aug-05   4
10-sep-05   5
24-sep-05   6
01-okt-05   4
22-okt-05   5   7
12-nov-05   6   6
I alt   49   12   15   4   14

Foss pokalen (vinder 2004: 4111 Jespersen)
15 skud liggende på 300 m. Der tælles antal sejre.
Ved lige antal sejre går den skytte forud, som har
højeste pointtal i sin bedste skydning. Foregående
års vinder tillægges ikke sejre.
 Sejre/
Skytte 03-sep 17-sep 15-okt plac.

4211 Mackintosh   143   148   1/1
3512 Mørup   136
3745 Scheibye   146   145   1/2
3881 Fjeldborg   139   133
3898 Worsaae   137   136   1/3
3793 Hammer   127   134
3707 Bering   127
3894 Baasch   144

Collet pokalen
3 x 10 skud i tre stillinger på 300 m. Én skydning i
forårs- og én i efterårssemestret.
Skytte 17-sep 15-okt I alt Plac.

3745 Scheibye   269   280   549   1
4211 Mackintosh   260   264   524   2
3881 Fjeldborg   238   240   478   3
3894 Baasch   -   255   255   4
3898 Worsaae   -   234   234   5
3707 Bering   226   -   226   6
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XXX-pokalen (vinder 2004: 3707 Bering)
Dagens bedste 3-stillingsskytte tillægges 3 point, næstbedste 2 point og tredjebedste skytte 1 point.
Serien skal være afgivet som dagens første skydning. Foregående års vinder tillægges ikke point.

Skydning nr. / points
1 2 3 4 5 6 Point Plac.

Skytte 19-maj 27-aug 10-sep 01-okt 12-nov 22-okt i alt

3745 Scheibye 143 (3) 145 (3) 146 (3) 145 (3) 144 (3) 146 (3) 18 1
3512 Mørup 137 (2) 140 (2) 4 2
4211 Mackintosh 133 (2) 135 (2) 139 4 3
3881 Fjeldborg 134 (1) 135 (1) 139 (1) 3 4
3448 Scheibye 137 (2) 2 5
3793 Hammer 127 137
3898 Worsaae 133
3538 Mørkeberg 135

Feltskyttepokalen 2005
Der skydes om pokalen i samtlige åbne feltskydninger, hvori A. S. deltager med 5 mand eller flere.
Specielt regnes feltskydningen mod P7 som åben.
Hver gang der skydes om pokalen, tildeles der 5 points til den bedste AS’er, 4 points til den næste etc.
Vinder af pokalen for det følgende år er den skytte, som i løbet af det pågældende kalenderår har
samlet den største pointsum. Står to skytter lige, rangeres der efter træfferkvotient, der er opnået i de
pointgivende skydninger. Ved skydninger, hvor et hold består af 4 skytter, kan der efter
skydeinspektionens nærmere bestemmelse tildeles points, selv om der kun har deltaget 4 mand..

4.. 5. 6. P7- DM- DM- 1. 2. 3.
Skytte vinter vinter vinter AS hold indiv. vinter vinter vinter Points

4111 Jespersen 20 24 (3) 29 25 15 (3) 6
3894 Baasch 26 (5) 31 5
3793 Hammer 18 16 22 23 30 23 (5) 5
3448 Scheibye 25 (4) 4
3898 Worsaae 21 (4) 4
4211 Mackintosh 23 (2) 26 2
4188 Antonius 10 9 (2) 2
3745 Scheibye 21 (1) 1
4159 Øelund 13

Portvinspokalen
Der skydes om pokalen i samtlige åbne geværfeltskydninger, hvori A.S. deltager. Hver gang der skydes
om pokalen, tildeles der 5 points til den bedste ASer, 4 points til den næste etc. Ved mindre end fem
deltagere tildeles der modsvarende mindre point. Der tildeles kun point for den første skydning af
samme art ved et stævne.

4.. 5. 6. P7- DM- DM- 1. 2. 3.
Skytte vinter vinter vinter AS hold indiv. vinter vinter vinter Points

4111 Jespersen 20(2) 24(3) 29 25 15(2) 7
3793 Hammer 18(1) 16 22 23 30(1) 23(4) 6
3894 Baasch 26(5) 31 5
3448 Scheibye 25(4) 4
3898 Worsaae 21(3) 3
4211 Mackintosh 23(2) 26(1) 3
4188 Antonius 10(1) 9(1) 2
3745 Scheibye 21(1) 1
4159 Øelund 13
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Geværterræn Øst
Jægerspris, den 30. april 2006
StorKøbenhavns Skytteforeninger deltog i
amtskonkurrencerne for senior (10-mandshold)
og veteraner (4-mandshold) ved terrænskydning
Øst i Jægerspris. Halvdelen af de 14 skytter kom
fra KS, resten fra AS, heraf to skytter fra AS
Århus og en halvjyde fra Lemvig.

Skydningen var udfordrende, så på flere
stationer blev vi snydt af afstanden. På den første
station var en B65 sat ud på 580 m, hvor
normalafstanden ikke går længere end til 530 m.
Resultatet var nedslående. Bum over hele linjen til
seniorholdet, og én træffer til veteranholdet. Hans
Curt fik maskinskade, så han ikke nåede at affyre
et eneste skud, men pyt, vi andre ramte jo heller
ikke. Humøret var dog stadig intakt og udfordrin-
gerne var ikke slut, der var flere stationer med
vanskelig afstandsbedømmelse, så efter
skydningen var alle enig om, at det ikke havde
været den nemmeste terrænskydning.

Veteranholdet blev nr. 3 i amtskonkurrencen,
mens seniorholdet blev placeret som nr. 4. Begge
hold er hermed udtaget til DM i terrænskydning for
hold i Borris skydeterræn den 20. august.
   Resultaterne blev: Terrænsk. Sekundsk.

antal træffere sekunder
Poul Mackintosh 28 18,78
Finn Scheibye (veteran) 26 19,21
Thomas Fjeldborg 25 21,57
Peter Baash 24 15,28
Hans Curt Steffensen 23 29,98
Evelyn Scheibye (åben kl.) 19 > 30,00
Kåre Janussen 15 24,76

Pauls pæne resultat i terrænskydningen rakte til
en fjerdeplads i klasse 2.

3745 Scheibye

Øresundsskydning,
Kalvebod, den 6. maj 2006
Lørdag den 6.maj deltog 4 skytter - Thomas
Fjeldborg, Lars Worsaae, Poul Mackintosh, og Finn
Scheibye - i den legendariske Øresundsskydning
på 200 meter. Desværre kan skydningen ikke
længere tiltrække nær så mange langdistance-
skytter som for år tilbage. I år deltog der således
kun to svenske skytter.

Skydningen bestod af to skydninger. Først dansk
hovedskydning, 5 liggende, 5 stående og 5
knælende på 25 min., derefter 3 stående, 3

knælende og 4 liggende på 5 min.
Vejret var perfekt (til skydning altså, dvs. let

overskyet), og vi sluttede med at have to mand
med i finalen.

3745 Finn Scheibye nr. 3 og
4211 Paul Mackintosh nr. 10.

AS blev nr. 2 i holdskydningen, og man behøver jo
ikke at fortælle, at der kun stillede to hold, som en
AS’er bemærkede.

3745/4216 Scheibye

Præmiefest på Bjerget
den 13. maj 2006
Traditionen tro mødte AS‘erne op på Bjerget for at
fordele de indhøstede trofæere og bestige toppen
af Høje Sandbjerg, hvor vi kunne nyde udsigten,
frembragt ved samarbejde mellem nu ikke
eksisterende Søllererød kommune og Sandbjerg-
inspektøren. Specielt udsigten ned til den smadrede
bil på fru XXX mark fik mange bemærkninger med
på vejen.

Efter turen samlede vi os i mandskabsmessen,
for at gennemgå snapseritualet og vederkvæde
vores ganer med maden. Vi startede med høns i
aspargers tarteletter og „helan gik“. Mellem for-
og hovedret var der et kort intermezzo med både
halven og tertsen. Retten var dog værd at vente
på, der var både oksesteg, stegt lammekød og
marineret kylling. Som tilbehør fik vi bagte kartofler
med krydder creme fraiche, flødestuvede kartofler
og tomatkartofler samt salat. Desserten var is med
både chokoladesovs og skovbærsovs.

Under meddagen udøvede Høje Formand sine
dikatoriske beføjelser og udstedte et dekret om, at
Finn Scheibye skulle recitere „Munken och
landsknegten“, hvis han skulle gøre sig noget håb
om at få en præmie. Stillet overfor dette ultimatum
rejste Finn sig og afgav et næsten korrekt recitativ.
Høje Formand opdagede,  at et medlem drak snaps
uden for ritualet og straffen faldt promte. Synderen
skulle gennemgå „ålmama och ålpapa“, hvilket han
så gjorde stærkt støttet af en skrevet tekst.  NOVA.

Efter middagen blev der gjort klar til kaffe og
kage i underofficersmessen, men hurtigt skete
der en udvandring tilbage til mandskabsmessen;
der var for koldt i underofficersmessen.

Således anbragt gik man hurtig over til næste
punkt på programmet, præmieoverrækkelsen af
Medaljeskydning I, Medaljeskydning II, Schmie-
gelow pokalen, XXX-pokalen, Collet pokalen.
Formanden måtte gentage sig selv: „Og vinderen
er 3745 Scheibye. Ikke nok med at Finn vandt
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Medaljeskydning I igen-igen-igen; han satte også
ny rekord med 1265 points mod 1264 sidste år.

Foss pokalen gik til 4211Mackintosh med en sejr
på 148 point over Scheibye og Worsaae.

Feltskyttepokalen gik til 4111 Jespersen, som
også vandt Portvinspokalen.

15 m. riffel blev vundet af 4151 Hertz med 175.2
points i snit; dette gav også et guldmærke. Nr. to
blev 4129 Høg med 171,6 i snit og et sølvmærke.

15 m pistol blev også vundet af 4151 Hertz med
276,6 points, hvilket også gav et friskyttemærke,
og nr. blev 4195 Datcu med 256,5 points.

Efter uddelingen af præmierne og afsyngning
af fanesangen sluttede Høje Formand aftenen.

En stor tak til Betina Lynnerup, Kokken og
Jomfruen, samt skydeinspektøren for det gode
traktement, som også gav næring til pistolskytterne
fik frokost dagen efter.

3813 Lund
Pistolterrænskydning,
Høje Sandbjerg, den 14. maj 2006
Foreningen afholdt en pistolterrænskydning på
Høje Sandbjerg, dagen efter præmiefesten. Fire
af skytterne valgte at overnatte i underofficers-

Præmiefest

Heldigvis
var der
præmier til
andre end
Finn
Scheibye.
Her til
Paul
Mackintosh.

messen, og sparede dermed lidt transporttid.
Det var fint vejr, og terrænet tørt og uden høj

bevoksning. De nye faldmål kom i brug, hvilket
betød, at samtlige skiver blev benyttede under
skydningen. Skydeinspektøren var i et optimistisk
humør, og satte derfor skydetiderne tilsvarende.
På en enkelt station blev skydetiden sat til 7 sek.,
hvilket er ambitiøst, hvis der også skal være tid til
at sigte. Det blev til knælende skydestilling på et
par stationer, men den liggende så vi ikke noget til,
selv om forholdene var velegnede. Der var heller
ikke balloner eller andet gøgl, men til gengæld fik vi
masser af vandplask.

I alt deltog ti skytter, og resultaterne blev:
Christoffer Jespersen 45/15
Mathias Hertz 43/15
Alex Datcu 42/15
Niels Lund Christensen 35/13
Christian Øelund 33/13
Ole Hasselbalch 31/12
Lis Bentzen 28/11
Henrik Bering 28/ 8
Jakob Andersen 27/10
Alexander Khalileev 26/ 9

En enkelt skytte fik fuldt hus. Frokosten, som
blev afnydt EFTER oprydning af skiver, bestod for
det meste af rester fra gårsdagens fest.

 „Lækkert“.       4111

Fanesang
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Generalforsamling
(fortsat fra side 9)

I december afholdtes skydermøde, hvor
skytterne kunne få kontrolleret deres våben og
blive sat ind nyheder fra foreningen og DDS. I år
valgte ca. 25 skytter at deltage, muligvis grundet
glögg og æbleskiver, mens et par stykker kun lige
havde tid til at få kontrolleret våbnet.

Den obligatoriske årlige våbenkontrol er fortsat
lidt problematisk, og det er vanskeligt at få alle
skytter til at møde med deres våben til kontrol og
gennemføre de nødvendige skydninger for at
beholde tilladelsen. Hvis dette ikke bedres i
fremtiden, må vi desværre nok forudse, at vi bliver
nødt til at inddrage nogle af våbentilladelserne.

For de enkelte skydninger tegner billedet sig
således, idet tallene dækker hele 2005 og ikke kun
½-årsberetningsperioden. Tallene er sammenlignet
med de tilsvarende fra 2004.

Pistol på 15 m. i DGI-byen er sektionens største
aktivitet, hvilket nok primært må tilskrives den
centrale beliggenhed, og at der fast kommer nok
til, at det sociale kan fungere. 17 skytter (mod 16
i 2004) skød i alt 265 serier (mod 182). Det rakte til
6 mærker: et friskytte, to sølv, to bronze og et
åbenklassemærke. En ny skytte, 4208 Morten
Knudsen, skal især fremhæves for god deltagelse
og indsats.

Geværskydning på 15 m. i DGI-byen viste et
betydeligt fald i antallet af skydninger, idet 8 skytter
(mod 9) skød i alt 48 serier (mod 84). Det
resulterede kun i to mærker, henholdsvis guld og
sølv.

Pistol på KSC: 6 skytter (samme som i 2004)
skød i alt 40 serier (samme antal).

Gevær på KSC: 5 skytter gennemførte medalje-
skydning 1 (mod 4 i 2004). Vinder blev ikke
overraskende 3745 Finn Scheibye, som også
vandt Medaljeskydning 2, Schmiegelov, XXX og
Collet. Det er på tide nogen giver ham konkurrence.
Det var dog positivt at se, at nr. 2 i Medaljeskydning
1 blev en ny skytte - 4211 Mackintosh - som er
meget aktiv både på KSC og i DGI-byen.

Terrænskydning: Vi deltog - med et hold
sammensat af skytter fra både feltsports- og
skydesektionen - i DM i grovpistol på KSC i starten
af august. Det blev til tre terrænskydninger på
pistol cal. .22, to på Bjerget og en på udebane.

Efter opdateringen af hjemmesiden har skyde-

Foreningen
sektionen haft mange henvendelser, enten via
nettet eller ved at møde op i DGI-byen. Mange
finder dog ud af, at det ikke er lige dem, men nogle
fortsætter, hvilket kan ses på det forøgede
aktivitetsniveau i DGI-byen.

På KSC, Kalvebod blev efteråret 2005 tiden,
hvor skytterne skulle få skydningen til at fungere
uden Skyderhuset. På trods af det var der dog
fortsat skydninger, og resultatmæssigt ser det
ganske fornuftigt ud. Det skyldes ikke mindst en
opstramning af arbejdet, hvor 3745 Finn Scheibye
påtog sig ansvaret for langdistanceskydningen,
4193 Jacob W. Andersen for pistolskydningen,
og 3793 Morten Hammer for geværterræn-
skydningen. Stor tak til de tre for deres indsats. Vi
håber naturligvis at den positive tendens vil
fortsætte, når det nye SKAK-huset står klart.
Sektionen vil også fra 2006 forsøge at lokke nogle
flere af de nye skytter fra DGI-byen ud på KSC,
så de også kan prøve noget andet end indendørs
skydning.
Gymnastiksektionen:
Gymnastiksæsonen startede i efteråret med første
træningsdag fredag den 2. september. Der har
som sædvanlig været trænet tirsdage og fredage
fra kl. 17.00 til 18.15.

Medlemstallet er uændret, mødeprocenten har
været pæn, og der lægges megen energi for dagen
under Leif Berg Sørensens inspirerende ledelse.

Juleafslutningen blev afholdt den 13. december
i KB’s lokaler på Pile Allé. Menuen var traditionen
tro, gule ærter - med det hele - pandekager og
kaffe.
Feltsportssektionen:
Sektionen havde ved årsskiftet uforandret 25
medlemmer.

Sektionens har i beretningsperioden afholdt og
deltaget i de traditionelle efterårsarrangementer: I
august: AS-ROK, hvor AS vandt, og DM grovpistol
terræn, hvor AS stillede et kombineret hold af
skydere og feltsportere. I september: DM Feltsport,
hvor ældre old boys/veteranholdet Peter Werling,
Carsten Sveding og NEO Hansen vandt, og som
en ny aktivitet afholdtes klubmesterskab i
orienteringsbiathlon, hvor der blev skudt med
sektionens nye skiskydningsgeværer på en
nygodkendt 50 m. salonskydebane hen over Rafts
navle, og derefter løbet punktorientering og O-løb
i Rude Skov. Vinder blev Jørgen Nielsen. Året
sluttede som vanligt med Bøfturen først i december,
hvor en stolt feltsportsinspektør, Birger Hoff, vandt.

Feltsportstræning har - som tidligere år - været
mulig i Reserveofficersforeningens Feltsports-
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kursus, hvor Birger Hoff i 2005 overtog posten
som leder af Retning A, Feltsport. Derudover er
der også adskillige AS‚ere, som yder en god
indsats som banelæggere.
Høje Sandbjerg:
Lejrens har i halvåret været benyttet i 33 dage
mod sidste helårs 50, med følgende fordeling: AS
i alt: 16, medlemmer: 5, HJVK 6301: 1, idræt,
spejdere og skoler: i alt 2, og andre: 9 dage.

Et enkeltstående arrangement var baunebålet i
anledning af kronprinseparrets arvings fødsel den
15. oktober. Det gennemførtes af AS som et led i
Hemmeværnets landsdækkende kæde af
baunebål.

På grund af orkanen den 8. januar 2005 er der
ikke fældet træer på området i halvåret, men
oprydningen efter orkanen er stort set tilendebragt.
Orkanen har omvendt betydet, at der ikke har
kunnet sælges brænde af betydning. Arbejdet på
grunden har i øvrigt fulgt det sædvanlige mønster,
og det er løbende beskrevet i foreningsbladet.

Torkild Glaven har udvist stort initiativ ved at
genprogrammere Lejrens gamle opmålingssystem
fra 1983 til brug på en bærbar computer. Torkild
Glaven modtog årets Sandbjergpokal som
anerkendelse for sit initiativ.

Omkring bygningerne er der kun foretaget
reparation af kloakdæksler og opretning af fliser.
Mindre maleropgaver efter dør- og gavl-udskiftning
mv. er udført.

Bestyrelsen har på grundlag af yderligere
medlemsbidrag på 55.350 kr. til byggefonden,
besluttet at igangsætte byggeriet af Barak 5, dog
indtil videre finansiering er sikret, kun ved støbning
af fundamentet. Statiske beregninger mv. er
indsendt til og godkendt af kommunen, som allerede
i oktober 2004 gav den fornødne byggetilladelse.
Startmelding er derfor afgivet pr. 8. oktober 2005,
hvor 1. spadestik blev taget.

Naboejendommen Bethlehem er pr. 1. november
2005 overtaget af direktør Lars Sejer Christensen,
Saxo Bank, som i løbet af vinteren og foråret vil
renovere såvel bygninger som grund. Ejerskiftet
giver mulighed for områdets fortsatte udvikling,
idet nabogrunden vil blive genskabt som have.

Myndighedskontakter har været opretholdt som
hidtil.

Fotobogen er solgt i 10 eksemplarer i løbet af
perioden, og den er fortsat til salg også fra
Søllerød Museum.

Inspektionen har i halvårets løb aflagt 141 besøg
i lejren. Der er leveret sammenlagt 706 timers
indsats på grunden (ekskl. transport og pauser),

mens andelen fra medlemmer udenfor
inspektionens kreds har kun været 22½ timer.
Maskinparken har været i brug i ca. 88 timer.
Hjemmeværnskompagni 6301:
Hjemmeværnet nu er opdelt i en aktiv styrke og en
reserve. Der er visse krav til antallet af aktive på
ca. 60-80 pr. kompagni samt to operative enheder
(delinger). Reserven er fortsat til stede, men det
er nu primært den aktive styrke, der tæller. Kravene
til at være aktiv omfatter bl.a. 24-36 timers årlig
funktionsrelateret tjeneste, dvs. uddannelse,
skydeuddannelse og kontrolskydning.

HJVK 6301 er blevet sammenlagt med to andre
kompagnier til et nyt „Hærhjemmeværnskompagni
Frederiksberg“, som nu består af tre aktive
delinger: en Kommandodeling, en Politihjemme-
værnsdeling og en Bevogtningsdeling, bl.a. med
personel fra studenterdelingen i det gamle HJVK
6301.

Den tidligere „infanterigruppe“ fra 6301 er flyttet
fra „Hærhjemmeværnskompagni Frederiksberg“
til „Motoriseret Infanterikompagni København City“.
Årsagen er, at et kompagni skal kunne stille med
en hel deling med tre grupper, hvilket ikke var muligt.

Situationen er således, at det oprindelige AS-
islæt ikke længere er samlet, ligesom det er
reduceret i antal, idet der dog fortsat er AS-
medlemmer også i reserve-delen. Opgaverne for
kompagnierne i København er ikke længere
stedsbestemt, men opgavebestemt til at indgå i
puljer, som kan indsættes overalt. Dvs. at den
hidtidige tilknytning til Slotsholmen heller ikke
længere eksisterer.

Ved sammenlægningen har det desværre også
vist sig, at vurderingen af antallet af aktive fra de
tre kompagnier har været vel optimistisk, hvilket
kan vise sig problematisk. Situationen er således
ikke alt for opløftende, idet det dog endnu er for
tidligt at sige noget helt konkret om mulighederne
på sigt. Det kan dog siges med nogen sikkerhed,
at den hidtidige form vil blive vanskelig at
videreføre, hvorfor der må forudses ændringer.

Formanden og KMP-chefen er enige om, at HJV
på en eller anden måde fortsat har sin plads i AS,
og de fortsætter løbende dialogen, og håber at
finde en god løsning.
Bladet:
Der er i perioden udkommet 2 numre af bladet,
som er blevet udsendt til alle foreningens
medlemmer, til myndigheder og eksterne kontakter
og også til det af Hjemmeværnskompagni 6301’s
personel, som ikke var medlemmer af foreningen.

Stor tak til redaktionens medlemmer, hvor Niels
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Lund Christensen og Henrik Franck har udført et
fremragende stykke arbejde i redaktionen.
Kontoret:
Den ny hjemmesiden er omsider kommet på plads
og administreres af formanden fra kontoret.

Stor tak til Morten Hammer, som hjalp med alle de
tekniske problemer ved oprettelsen.“

Formanden sluttede beretningen med at takke
bestyrelsen for arbejdet. Han fandt det glædeligt,
at konstatere, at bestyrelsen syntes at fungere
hensigtsmæssigt.

Der var ingen bemærkninger til formandens
beretning. Der var en kort uddybende drøftelse af
Hjemmeværnskompagniets forhold og relation til
AS.

Beretningen blev herefter godkendt.

ad 3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab til godkendelse
Kassereren Bo Scheibye gennemgik det
reviderede regnskab for hovedforeningen og de
mindre fonde (vedlagt originaleksemplaret af
referatet). Der aflægges ikke regnskab for
Zehngraffs fond, som i forbindelse med
omlægning af regnskabsår til kalenderåret
aflægger 1½-års regnskab næste år.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som
herefter blev godkendt.

ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

ad 5. Kassereren forelægger budget til
godkendelse
Kassereren Bo Scheibye gennemgik budgettet.

Der var flg. bemærkninger til budgettet:
Erik Friis: Hvordan er man kommet frem til 3.000,-

til gymnastiksektionen. Ønsket - og de normale
udgifter er ca. 5.000,-

Konklusion: Budgettet for gymnastiksektionen
rettes til 5.000,-, hvorefter budgetunderskuddet
ændres fra - 37.000,- til 39.000,-.

Johan Goth: Spørgsmål til, hvorfor Sandbjerg-
inspektionens udgifter er markant mindre end
tidligere.

Kassereren: Det skyldes, at Sandbjerg indgår i
regnskabet med nettobeløb, idet indtægterne
anvendes til vedligeholdelse mv.

Budgettet blev herefter godkendt.

ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Bestyrelsen  foreslog uændret kontingent, halv-
årligt således:

- Aktive indtil 25 år kr. 200,-
- Aktive fra 26 år til 60 år kr. 300,-
- Aktive over 60 år kr. 200,-
- Passive kr. 100,-

hvilket godkendtes.

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelse således:

- Formand Erling Heidler
- Næstformand Peter Baasch
- Kasserer Bo Scheibye
- Sekretær Ubesat
- Sandbjerginspektør Henrik Franck
- Skydeinspektør Mathias Hertz
- Gymnastikinspektør Peter M. Lund
- Feltsportsinspektør Birger Hoff
- og kompagnichef Jens Ole Christensen
med stedfortrædere således:
- Sandbjerg Bjørn Markmann
- Skydn. langdistance Finn Scheibye
- Skydn. geværterræn Morten Hammer
- Skydn. pistol Jacob W. Andersen
- Skydn. pistolterræn Alex Datcu
- Gymnastik Viggo Neble

Erik Friis
- Feltsport Peter Werling

Torkild Glaven
Kompagnichefens stedfortræder er ubesat, idet
den afventer afklaring af Hjemmeværnets forhold.
De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 8. Valg af 2 revisorer og
1 revisorsuppleant, jf. § 24

Bestyrelsen foreslår valg af revisorer således:
- Sagkyndig revisor Kristian Krogsgaard

i stedet for Lars Therkelsen, som må udtræde
som følge af et personaledirektiv fra arbejds-
pladsen, som forbyder ekstern revisorvirksom-
hed, herunder også foreningsrevision.

Kristian er statsautoriseret revisor og er netop
indtrådt som nyt medlem.

- Kritisk revisor Morten Hammer
- Suppleant Finn Scheibye
De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 9. Valg af repræsentanter til
StorKøbenhavns Skytteforeninger

- Formanden er i forvejen formand for SKS
- Finn Scheibye er formd. for langdist.udvalget
- Svend Mørup er kritisk revisor.

Bestyrelsen foreslår valg af tre repræsentanter:
- Mathias Hertz ledsaget af 2 stedfortrædere.
De foreslåede valgtes med akklamation.
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ad 10: Eventuelt
Peter Koefoed orienterede om udviklingen i
forbindelse med Pangels bo og testamente. Der er
ca. 40 flyttekasser med AS-arkivalier, som pt.
opbevares på Tøjhusmuseet.

Pangel havde ønske om at glæde AS og lejren,
hvorfor følgende var indført i hans testamente:

„Det er mit ønske, at der af midlerne i mit dødsbo
forlods skal udredes et pengebeløb stort kr.
1.000.000 (en million kroner) fri for afgift skal
tilfalde Akademisk Skytteforening (som er en almen
velgørende forening med cvr.nr. 12 71 98 09) til
brug for fornyelse og vedligeholdelse af den
Skytteforeningen tilhørende Høje Sandbjerg Lejr
og således, at denne stedse vil kunne drives på et
for foreningen passende niveau.“  - -

„Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig skal til lige
deling tilfalde 2 fonde/legater“ - -

- -  „Den ene fond skal bære navnet „Inge og
Jørgen Pangels Mindelegat“, hvis formål skal være
1 gang årligt på eller omkring den 25. juni (Inge
Pangels fødselsdag) at give en legatportion til et
eller flere projekter af almennyttig, kulturel og social
karakter til foreninger, institutioner eller fonde efter
bestyrelsens afgørelse.

Legatet kan ikke søges.
Bestyrelsen kan til enhver tid efter eget skøn

tildele et legatbeløb. Til rådighed for uddeling er
legatets afkast efter konsolidering. Det er dog
tilladt, til særlige formål, der opfylder formåls-
paragraffen, at bruge dele af kapitalen efter
bestyrelsens skøn. Efter en periode på 20 år efter
legatets stiftelse må legatets hovedstol opbruges
til særlige formål, forudsat at disse opfylder
formålsparagraffen.

Bobestyreren har ret til at foretage sådanne
tilføjelser til fundatsen, som måtte være nødven-
dige, for at mindelegatet opnår afgiftsfrihed samt

opfylder lovgivningen og ovennævnte formål.“  - -
Formanden takkede for orienteringen. Han havde

gennem nogen tid kendt til donationen, og var
meget glad for, at vi nu får mulighed for at realisere
drømmen om barak 5, og også at vi, når vi i
fremtiden ser på „Pangels Barak“ vil kunne mindes
Pangel og hans store indsats for AS - i livet og nu
også efter døden. Han tilføjede en stor tak til Peter
Koefoed for hans andel i donationen, og ikke mindst
for den store uegennyttige omsorg, han gennem
den lange sygdomsperiode havde vist Pangel og
hermed været med til at gøre de sidste svære
måneder lettere.

Kassereren orienterede om indsendt ansøgning
om sammenlægning af de mindre fonde, som ville
medføre betydelig administrativ og udbyttemæssig
forbedring.

 Formanden takkede Lars Therkelsen for hans
tid som revisor. Det var trist, at Lars måtte fratræde
på grund af arbejdsformalia, som lå uden for AS’s
indflydelse. Det har været en fornøjelse at have
Lars som revisor, selv om Lars - med sin velkendte
grundighed - indimellem stillede vanskelige
spørgsmål, som dog altid var relevante. Han
udtrykte, at han altid havde været tryg ved, at
regnskabet nok skulle være i orden, når Lars sad
ved revisions-roret. Han glædede sig over, at Lars
fortsat var aktiv som ansvarlig for et andet meget
vigtigt område, våbenregistreringen. Formanden
afsluttede med at håbe, at han fortsat kunne ringe
til Lars og få gode råd, hvis han på et eller andet
spørgsmål var „på den“.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.15.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse

af forhandlingerne og udbragte et leve for AS.
Derefter Fanesang.

Dirigent: Mogens Løppenthien

Der vedtages ølpause.
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Resultatopgørelse for tiden 1. juli -  31. dec. 2005
Budget

2004/05  2006
1.000 kr 1.000 kr

Indtægter Kontingenter, aktive 40.625 81 81
Kontingenter, passive 5.800 12 12
Renteindtægter 2.021 11 11
Kursavance, obligationer 302 1 1
Øvrige tilskud 57.600 120 5
Erstatning skyderhus KSC 0 62 0
Andre indtægter 11.861 2 0

Indtægter i alt 118.209 289 110

Aktivitetsomkostninger Skydeinspektionen 15.785 9 20
Gymnastikinspektionen 2.080 7 5
Feltsportsinspektionen 3.813 7 5
Hjemmeværn 976 2 2
Sandbjerginspektionen 58.746 131 30
Tilskud til amtsforening 0 18 0
Stævner og konkurrencer 4.131 15 15
Bladet 16.891 7 25
Etablering af skydehus 0 0 40

Aktivitetsomkostninger i alt 102.422 196 142

Administrationsomkostninger Forsikringer 14.411 13 13
Gaver 755 1 1
Mødeudgifter 326 2 3
Øvrige admin.omkostninger 5.001 15 15

Administrationsomkostninger i alt 20.493 31 32

Udgifter i alt 122.915 227 172

Resultat før særlige poster -4.706 62 -64

Særlige indtægter Modtaget fra civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe Zehngraffs
idrætsfond for Danske Studenter 0 25 25

Årets resultat -4.706 87 -39

Der disponeres således: Hensættelse til 150 års jub./hist.bog 0 25 0
Hensættelse etabl. skyderhus KSC 0 50 0
Overførsel til kapitalkonto -4.706 12 -39

-4.706 87 -39

Revisionspåtegning: Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
den finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. juli 2005 – 31. december 2005 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse.

København, den 18. april, 2006 Morten Hammer Lars Therkelsen
Statsaut. revisor med dep. beskikkelse
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Balance pr. 31. december 2005

Aktiver
30/6-05
1.000 kr

Anlægsaktiviteter
Materielle anlægsaktiviteter:
Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1
(Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2005 udg. -
Kr. 1.200.000 heraf grundværdi kr. 731.700)
Inventar 1 2 -

Finansielle anlægsaktiver
Obligationsbeholdning
Nom. Kr. 27.119, anskaffelsessum 23.821 37
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2005 4.131 27.952 5
Aktier, Danske Bank:
940 stk., anskaffelsessum 14.692 15
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2005 193.217 207.909 159

Anlægsaktiver i alt 235.863 216

Omsætningsaktiver
Beholdning af ammunition 11.916 8
Tilgodehavender 22.857 83
Likvide beholdninger 426.656 318

Omsætningsaktiver i alt 461.429 409

Aktiver i alt 697.292 625

Passiver
Egenkapital

Kapitalkonto 197.551 202
Opskrivningshenlæggelse 197.348 164

Egenkapital i alt 394.899 366

Hensættelser
Vedligeholdelse Høje Sandbjerg 168.000 117
150 års jubilæum/historiebog 75.000 75
Etablering skyderhus KSC 50.000 50

Hensættelser i alt 293.000 242

Kort fristet gæld
Bankgæld 1.324 3
Omkostningskreditorer mv. 8.069 14

Gæld i alt 9.393 17

Passiver i alt 697.292 625

København, den 18. april, 2006 Erling Heidler Peter Baasch Bo Scheibye
(formand) (næstformand)            (kasserer)
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