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Kom til

Sankt Hans aften
på Høje Sandbjerg

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

 Mandag den 23. juni

   Vi mødes kl. 19.00

           Tur til Toppen
       God middag
              Hyggeligt samvær
                     Bål & båltale
                            Midsommervise
                                   Afslutning ca. kl. 22.00

Af hensyn til mængden af mad må formandinden have jeres

TILMELDING
senest    torsdag den 19. juni

på tlf.: 4817 0017 eller
e-mail: formand@as-kbh.dk

Prisen er uforandret kr. 60,- / børn kr. 30,-
+ fluider til Bjergets rimelige priser.
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Foreningen
Runde fødselsdage 2008

13. juni 3060 G. Borge Pedersen 80 år
13. juni 3879 Peer Ernsted 60 år
30. juni 4226 Emil Søgaard 25 år

7. juli 4232 Martin Sørensen 35 år
8. juli 2527 Svend Viggo Boesen 80 år

23. juli 3717 Carsten Ivar Pedersen 60 år
23. juli 3819 Peter Reimesch Koefoed 60 år
24. juli 4112 Thomas Dahlgd. Jensen 40 år
27. juli 4223 Helene Shultz 35 år

2. aug. 3464 Leif Andrew Engels Rump 45 år
4. aug. 3097 Mogens Texel 70 år

10. aug. 3745 Finn Scheibye 60 år
16. aug. 3801 Birger Hoff 65 år

Arrangementer 2008
4. januar 19.00 Skydning Sæsonstart DGI-byen
4. januar 17.00 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole
11. februar 14.00 Forening/Hj.værn Kranseophængning Christiansborg
11. februar 19.30 Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsportsinspektør
28. marts 10.00 Foreningen Mollerup-stenen er flyttet Bjerget
29. marts Skydning Sæsonstart Kalvebod / SKAK-huset
4.april 09.00 og
5.april 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
23. april 18.30 Forening Forloren skildpadde Bjerget
23. april 20.00 Forening Generalforsamling Bjerget
24.-25. april Feltsport (arr.) DM-O-Biathlon Teglstrup Hegn
27. april Skydning Pistol terræn Bjerget
17. maj 10.00 Feltsport Klubmest. O-løb Bjerget
20. maj 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / Bjerget

31. maj Skydning Præmiefest Bjerget
1. juni Skydning Pistol terræn Bjerget
14.-15. juni Foren./Sky./Fsp. AS-P7 Revingehed
23. juni 19.00 Forening Sct. Hans aften Bjerget
7. september Forening AS-skovtur SKAK-huset / Kalvebod
?. september 17.00 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole
20. september 10.00 Feltsport Klubmest. O-biathlon Bjerget
27.-28. sept. Skydning Universitetsmatch Oslo
4. oktober 09.00 og
5. oktober 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
?. oktober 19.00 Skydning Årsmøde DGI-byen
1. november Skydning Sæsonafslutning Kalvebod / SKAK-huset
6. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget
7. december ? Hjemmeværn Bøftur Bjerget
?. december ? Forening Vinterstue Bjerget
?. december 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / ??
?. december 19.00 Skydning Sæsonafslutning DGI-byen

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Invitationer mv. kan også ses på www.as-kbh.dk

UUUUU    Afdøde

3484 Jørgen Sørensen Marts
822 Chr. Vilhelm Fahrner 27. april 2008

Æret være deres minde !
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Foreningen

7. september
i SKAK-huset
på Kalvebod

Vi genoptager traditionen med en

AS-skovtur
I år bliver betegnelsen „skovtur“ måske lidt

misvisende, idet turen er henlagt til SKAK-huset
på Kalvebod, hvor skydesektionen vil stå for
arrangementet.

Der bliver rig lejlighed til at afprøve de forskellige
våben og skydediscipliner og til at se huset, og
selvfølgelig vil vi også nyde den medbragte
hjemmelavede frokost i muntert lag.

Invitation kommer i næste  nummer af bladet,
men reserver allerede nu dagen for
dig selv, din familie og venner.

Endnu en gang har feltsportssektionen stået i
spidsen for et stort mesterskab, denne gang i samarbejde
med HPRD (Hovedorganisationen for Personel af
Reserven i Danmark) og med støtte fra Den konkelige
Livgarde.

Det var
danmarksmesterskaberne i

orienteringsbiathlon
i dagene 24.-25. april i Teglstrup Hegn, hvor der
var konkurrencer individuelt, for hold og i stafet.

Mesterskaberne og setup‘et var perfekt, og vejret
var med os, så vi endnu en gang kunne notere en stor
succes, hvor AS‘s navn blev præsenteret på fornemste
vis.

Stor tak
til alle de medlemmer, som ydede en indsats, både til
„eksperterne“ fra feltsportssektionen, som på god
professionel måde stod for arrangement og discipliner,
og til medlemmer fra skyde- og gymnastiksektionen og
fra bestyrelsen, som beredvilligt stillede op som hjælpere,
og ikke mindst til de familiemedlemmer, som sørgede for,
at der også var lidt til halsen, men igen allermest tak til
Birger Hoff, som endnu en gang stod med ansvaret og
sørgede for, at det hele fungerede.

(se også referat på side 12-14)
Erling Heidler

HUSKAT komme til Sct. Hans aften og Skovturen
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Foreningen

Referat  af  generalforsamlingen

den 23. april 2008, kl. 20.00
på Høje Sandbjerg

Dagsorden jf. vedtægternes § 27, stk. 3:
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 organisationer uden

for Akademisk Skytteforening
10. Eventuelt.

ad 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog 3415 Bjarne Sanddahl valgt
til dirigent, hvilket blev vedtaget med akklamation.

Dirigenten fastslog generalforsamlingens
lovlighed jf. vedtægterne, idet indkaldelsen med
forslag var udsendt i bladets
nr. 1, afleveret til postvæsenet
den 3. marts – i bladet dog
fejlagtigt noteret som 15. maj.

Han gennemgik afstemnings-
reglerne og konstaterede, at
der – jf. vedtægternes § 29, stk.
2 – var mødt 16 stemme-
berettigede medlemmer.

ad 2. Formanden aflægger beretning

Formanden indledte med at bede forsamlingen
mindes de i 2007 afdøde medlemmer:

825 Peter Herman Wodschow 13. januar
960 Peter Ilsøe 9. marts
4215 Børge Molested 16. marts
1925 Ib Thranow 20. marts
4201 Valdemar Bredsdorff Maj
3033 Poul Holger Glesner 27. august

samt afgået ved døden i foråret 2008:
1484 Mogens A. Jensen 31. januar

Æret være deres minde.

Foreningen havde pr. 31. december 2007 i alt 220
medlemmer, fordelt således:

159 aktive medlemmer
6 livsvarige medlemmer

55 passive medlemmer
dvs. en mindre tilbagegang på 1 aktiv og 6 passive
medlemmer.

Disse fordelte sig på sektionerne således (idet
nogle er noteret med tilknytning til flere sektioner):

Skydning:  101
Gymnastik:  28
Feltsport:  25
Hjemmeværn:  40
Uden sektionstilknytning: 48

Herefter berettede formanden således:

Formandens beretning er
væsentlig, men ærligt talt
ikke årets mest humoristiske
oplevelse. Dirigenten ser ud
til at kede sig bravt - - -

              (fortsættes side 23)



7

Skydesektionen:
AS er blevet optaget som medlem af Københavns

Skytte-Forbund og hermed af Dansk Skytte Union
under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Nogle vil
måske sige, at dette er et skridt bort fra mere end
hundrede års tradition i skyttebevægelsen under
DDS, men ret beset er det et udvidelse af
kontaktfladen og en naturlig og meget velkommen
udvikling, som øger aktivitetsmulighederne for vore
skytter.

Den ny amtsforening DDS Storkøbenhavn’s
overtagelse er gået næsten smertefrit, men
selvfølgelig ikke uden arbejde, dog ikke så meget,
som forventet. For den „menige“ skytte vil det ikke
betyde meget i dagligdagen, men der vil være lidt
flere stævner at deltage i, ligesom det måske bliver
muligt at stille folk eller hold til DM.

SKAK-huset er på plads, og skytterne har nu
sin vante gang her og er meget tilfredse med huset.
Efterveerne af flytningen kan dog fortsat mærkes,
idet flere økonomiske spørgsmål ved årets udløb
fortsat var uafklarede.

Året startede med afslutningen af
amtsturneringen på 15m. Vi måtte nøjes med to 2.
pladser meget snævert efter KS. På gevær var
forskellen 3 point (2875 mod 2872) og på pistol
var forskellen 13 point (4283 mod 4270).

Vi deltog ligeledes i Ø-stævne og åbent stævne
i DGI-byen, hvor flere skytter udmærkede sig med
placeringer i toppen.

Juni bød på AS-P7, som vi afholdt her i Danmark.
Hjemmebanefordelen gjorde sig gældende, idet vi
vandt holdkonkurrencen både på pistol og gevær,
på trods af en meget stærk svensker, der lagde
sig tungt på 1.pladsen i flere af geværdisciplinerne.

Efter en kort sommerferie drog vi 29.-30.
september – med i alt 11 skytter – til Jylland til
Ulfborg, hvor AS Århus afholdt Unimatchen. Efter
nogen pointforvirring endte vi i 11. time med en
retmæssig holdsejr, hvor vi lagde os massivt i
toppen, idet vi besatte de første 5 pladser.

Oktober bød på det obligatoriske skydermøde.
De fleste skytter er nu ved at være vant til
våbenkontrol, men der er fortsat et par stykker
for hvem det stadig kommer som en overraskelse.
Det blev besluttet, at for at fremme skydningen,
sender foreningen udvalgte skytter på
trænerkursus. Det vil forhåbentlig i det nye år føre
til fokuseret og målrettet træning med en rød tråd
for flere skytter, nye som gamle. Selve
skydermødet havde et lidt ringe fremmøde med
kun ca. 15 deltagere.

Året bød desuden på indkøb af to nye cal. .22
pistol, to brugte Walther GSP’ere. Disse blev
anskaffet for fondspenge og penge, sektionen
havde tjent ved skydearrangementer, således at
det kun kostede foreningen ca. 500 kr. i alt. Herefter
er yderligere pistolindkøb sat i bero, idet disse to
har tilfredsstillet det største behov.

Rent aktivitetsmæssigt har vi i år haft massiv
fremgang. I DGI-byen blev der skudt i alt 487 serier
af 23 skytter (, dvs. en stigning på 103 skydninger
og 1 skytte i forhold til 2006). Serierne var fordelt
med 360 på pistol og 127 på gevær (stigning på
120 pistol og 24 gevær). Denne flotte fremgang
var svær at genfinde i antal skudte mærker, idet
der „kun“ blev skudt 12 mærker mod 14 sidste år.
De mærker, der blev skudt, var dog markant bedre
end sidste år, idet 3 skytter skød friskyttemærket
(2 i 2006), 4 skød guld (2 i 2006), 4 skød sølv (5 i
2006) og 1 skød åbenklassemærke (3 i 2006).

Langdistance skydningen på KSC har også vist
en flot fremgang. I alt 22 skytter deltog i
medaljeskydningen, 11 af disse fik skudt alle
skydninger (mod 6 i 2006). Ikke overraskende finder
man navnet Finn Scheibye på de fleste pokaler
(Medaljeskydning I og II, XXX, Collet samt
terrænskydningerne), men Finn skal til at passe
på, idet 4216 Evelyn Scheibye nu melder sig på
listen og velfortjent tager Schmiegelov-pokalen.

På langdistance terrænskydning deltog AS i 11
terrænskydninger mod 12 sidste år. I alt 17 skytter
skød geværterræn i 2007.

Pistolterræn havde et stille år med i alt 5
terrænskydninger.

Samlet kan det siges, at vi har set en stor
fremgang i aktivitet, og at vi har lagt en kurs mod
en skarpere sportslig profil, som, vi håber, vil skabe
yderligere aktivitet i fremtiden.

Gymnastikinspektionen. Gymnastikken har som de
tidligere efterhånden mange år fundet sted på Hellig
Kors Skole i Skyttegade, København N om
tirsdagen og fredagen.

Leif Berg Sørensen er fortsat vor uundværlige
instruktør, og der er 10-12 deltagere om tirsdagen
og lidt mindre om fredagen.

Der har fortsat været ca. 25 tilmeldte. Enkelte af
de ældre magter ikke mere strabadserne i salen,
men nye er kommet til, og så mødes vi stort set
alle til sommerafslutningen på Sandbjerg og til den
private juleafslutning, som atter i 2007 blev holdt
hos en af Arne Jacobsens døtre.

(fortsættes side 22)
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Foreningen / Sandbjerg

Mollerup-stenen er flyttet
Ved en lille højtidelighed på en bidende kold fredag
den 28. marts markeredes stenens flytning fra
den oprindelige plads ved foden af bakken til en
ny placering på „Toppen“.

Flytningen er - som beskrevet i sidste nr. af bladet
- sket på initiativ af Claus Ahnfeldt-Mollerup, som
havde inviteret AS‘ere, folk fra kommunen og nogle
af de, som havde deltaget i arbejdet med
flytningen. Han holdt en kort mindetale, som på
god måde gjorde rede for historien og motivet bag
flytningen, hvorefter vi gik op til stenen på
„Toppen“.

Det krævede  en god kraftig
maskine at bringe stenen
sikkert op på Toppen



9

Stor tak til Claus for hans initiativ.
Det glæder os, at stenen - som i mange år har

været „gemt lidt væk“, og derfor kun er set af
nogle få indviede, nu har fundet en mere
fremtrædende plads, hvor den i fremtiden kan
opleves af alle, som besøger „Toppen“.

Claus Ahnfeldt-Mollerups
mindetale i lejren.
Pia Franck optager talen
på bånd til lokalradioen.
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Høje Sandbjerg

Rydningsweekend 5. – 6. april
En parodi
To og en kvart „manddage“ var alt, hvad
medlemmerne - ud over den trofaste Popp ville
ofre sammen med Sandbjerginspektionen, for at
holde „vores“ ejendom på 9 hektar i en sømmelig
tilstand. Det rækker jo ikke langt.

De få: Neble, Torkild Glaven og Ole Hasselbalch,
skal hædres for deres - efter mulig tid - heroiske
indsats med at skille store kvasbunker ved
nordskellet, og afbrænde det, der ikke var
anvendeligt til et Sankt Hansbål, som snart skal
stables, hvis nogen vil til Sankt Hans aften på
Bjerget. Neble og Popp fik også has på en stor
mængde affaldstræ fra nedbrydningen af
indretningen fra 1940 i Barak 1, mens det på trods
af ihærdig indsats ikke lykkedes at vælte en stor
rodkage tilbage nedenfor Villaen. Søndag, hvor
kun Popp (og en kvart Torkild deltog), fik vi brækket
en del hylder ned i depotet i Barak 1.

Det må ikke forties at – Arne Jensen – der nu på
15. år yder en massiv, effektiv og uegennyttig
indsats som udenforstående – var „holdleder“ ved
nordskellet og satte arbejdet igang. Undtagelses-
vis måtte han afstå fra at hjælpe om søndagen,
men det kompenserer han så rigeligt for, ved til
daglig at deltage i alt andet arbejde på Bjerget.

3363

Lørdagsholdet (efter at Torkild var gået) er
igang med at lette en rodkage for jord.

Depotmessen som den står pt. med ny
belysning fra IKEA. (19,75 kr pr lampested)

Barak 1 genindretning
„Indmaden“ i depotområdet er nu helt fjernet. Ny
elinstallation og belysning er monteret så langt vi
kan komme, indtil de kommende skillevægge bliver
sat op. Projektet er justeret lidt, idet vi fjerner den
gamle listebeklædning helt fra væggene – men
ikke fra det skrå loft – så væggene kan blive sat
helt i stand. Senere kommer der så en indvendig
isolering.

Et tyngende problem er at det gamle træværk,
og desværre også selve konstruktionen er kraftigt
angrebet af borebiller. Forsikringsselskabets
taksator vurderer dog, at der ikke er nogen risiko,
men at vi bør behandle konstruktionstræet (søjler
og bjælker) med Borakol. Det må vi så finde ud af.

Tidsplanen er afhængig af håndværkerne, men
formentlig kommer murermester Jan Nielsen i første
uge af juni og reparerer og berapper væggene.
Forinden skal vi selv fjerne den gamle

En ny venligtsindet nabo har muliggjort, at vi kan
rydde op i bevoksningen langs nordskellet. Her
kommer Popp (82) med en „lille pind“ en gang i
vinter som „opvarmning“ til rydningsweekenden.



11

listebeklædning inklusive væggene til Øldepotet.
Derved fjernes mest muligt gammelt angrebet træ
som brændes. Projektet og ambitionsniveauet
drives frem i den takt, vi skaffer penge til det.

3363

Sandbjergassistenter
I overenstemmelse med bestyrelsens beslutning
og valget på generalforsamlingen har Birger Hoff
og Mathias Hertz ved det seneste bestyrelses-

møde den 14. maj hver fået udleveret et sæt nøgler
til medlemslokalerne på Bjerget. Det har længe
været et ønske fra formandsskabet som et tilløb
til aflastning af Sandbjergsinspektøren. Vi får se,
hvad det kan føre til af positivt.

Ud over de to nævnte har Bjørn Markmann og
Arne Jensen allerede i mange år været nøgle-
bærere, dels til direkte brug ved arbejde og
inspektion og dels som sikkerhed i tilfælde af tab
af de primære nøgler.

3363

Gymnastik

Gymnasternes sæsonafslutning d.
20. maj 2008.
Sæsonens sidste officielle træningsaften havde
fint fremmøde, og som det efterhånden er blevet
en tradition, kørte vi efter gymnastikken til Høje
Sandbjerg, hvor frivillige under kyndig vejledning
af Franck, vores æresgæst, havde forberedt
aftenens kulinariske højdepunkter. Bjerget havde
iklædt sig den skønneste forårspragt og solen
strålede, så det krævede nogen overtalelse at få
os jaget indendørs til det dækkede bord, men efter
den traditionelle fotografering af holdet. lykkedes
det. Erik Friis, der havde stået for forberedelserne
måtte desværre forlade os, da han af helbreds-
mæssige grunde ikke så sig i stand til at følge
selskabet gennem snapseritualet med videre.

Peter Lund tog derefter ordet for at bringe en
meget kedelig meddelelse, idet han kunne meddele,
at Jørgen Sørensen i en alder af et par og tres var
afgået ved døden. De nærmere omstændigheder
kunne Peter ikke oplyse på nuværende tidspunkt.
Det kom naturligvis bag på alle, men vi fik alligevel
en hyggelig aften med snapseritual og vort
hjemlands vemodige sange. Ritualet til halvan blev
med nogen utidig indblanden fra salen foredraget
af alderspræsidenten Aage Lorentzen. Peter
takkede vores træner, Leif, og fremhævede, at
uden hans ihærdige indsats ville der ikke være en
gymnastiksektion i AS. Leif takkede og viste os en
T-shirt med Nogle symboler og ordet „KRAM“ for
Kost, Rygning, Alkohol og Motion, og som vi
forstod ham, kunne vi spise, ryge og drikke så
meget vi ville, når bare vi dyrkede motion, men det
var måske ikke lige det, han mente?  En tur til
toppen og en kop kaffe satte et værdigt punktum
for en dejlig aften.                                      Neble

Program for efterårssæsonen.
Efterårssæsonen starter

tirsdag d. 2. september 2008.
Der er en ændring af tiderne i forhold til tidligere,
idet kommunen ikke mente, at kunne mødekomme
vores ønske om uændrede tider.
Tiderne bliver derfor:

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00 (ny tid)
Fredag kl. 17.00 – 18.30 (uændret)

Stedet er som hidtil:
Hellig Kors Skole, drengesalen
Skyttegade 1
2200 København N

Gymnasterne i salen - - -
- - - og på Bjerget
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Feltsport

DM O-biathlon
torsdag-fredag den 24.-25. april 2008
Endnu en gang stod AS som hovedansvarlig for
et af DMI‘s (Dansk Militært Idrætsforbunds) større
mesterskaber, denne gang i samarbejde med
HPRD (Hovedorganisationen for Personel af
Reserven i Danmark) og med støtte fra Den
kongelige Livgarde.

Endnu en gang blev det en succes, og endnu
en gang takket være stor indsats og mange
medlemmers frivillige hjælp og ikke mindst god
ledelse af feltsportsinspektøren Birger Hoff.

Stævneleder Birger Hoff leder slagets gang.

Ved kammeratskabsaftenen på Høvelte
Kaserne modtog han - fuldt fortjent -  DMI‘s

sølvmanchetknapper som tak for hans ledelse
af dette mesterskab og DM-feltsport i 2006.

Stor tak,
ikke blot til Birger, men så sandelig også til de
medlemmer fra feltsportssektionen, gymnastik-
sektionen, skydesektionen og bestyrelsen og til
de familiemedlemmer, som hjalp til og sikrede, at
AS‘s navn endnu en gang blev positivt
fremhævet.

Morgenmaden torsdag morgen, før det hele kom i gang
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Markører skydning:
Johan Goth, Leif Rump, Viggo Neble, Henrik Franck, Niels-Erik O. Hansen og Finn Scheibye.

Banelægger:
Peter Werling

Nis Schmidt,
Carsten Sve-
ding og Erik
Folkersen,

som udlagde
banerne

sammen med
Mogens

Jørgensen,
som var

eksperten
på teknikken

Beregnerteam: Vagn Laursen og Torkild Glaven Kiosk: Mie Hoff, Lorna Heidler og Ping Madsen
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Kammeratskabsaften på Garderkasernen, Høvelte, hvor deltagerne også var indkvarterede.

„Slusen“, som skulle
gennemløbes, når
deltagerne kom ind fra
skoven til skydning.

Ole Kjærgård sikrede,
at alt gik rigtigt til.

Præsidium og presse
Oberstløjtnant Peder Jon
Andersen, formand for
HPRD København,
Tage Kinnberg, formand
Feltsportskursus og
Erling Heidler, formand AS

Præmiebordet med de
officielle DM-medajler

Stævnepladsen på de Hellebæk-skydebaner ved Teglstrup Hegn.
Banerne er nu nedlagt, men vi fik dem genåbnet til lejligheden.
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Klubmesterskab i orienteringsløb
lørdag den 17. maj 2008
Foreningens smukke forårsklædte øvelsesterræn på
Sandbjerg dannede baggrund for Feltsportssektionens
traditionelle klubmesterskab i orienteringsløb.  Allerede
før kl. 10 var der livlig aktivitet i lejrgaden, hvor de mange
deltagere forberedte sig på Henrik Plenge Jensens
orienteringsbane. Det viste sig at være en fin og varieret
bane med mange spændende momenter. Desværre var
der andre poster i skoven den dag, så flere løbere blev
forledt til at klippe en forkert post, da vore poster ikke
var markeret med AS skilt.

Som resultatlisten herunder viser, var der hård kamp
om pladserne. Hjertligt til lykke til Torkil Ottesen Hansen,
vor nye klubmester.

Efter løbet samledes vi med familier og spiste frokost
ved de nye borde i lejrhaven. Dagen sluttede med en
tur til Bjerget for at se den flyttede Mollerup sten og
synge mesterskabet af.

3801

Navn Løbetid Plac.

Mesterskabsbane

Aksel Munk Iversen 56.31
Torkil Ottesen Hansen 57.00 1
Carsten O. Sveding 60.20
Birger Hoff 60.30 2
Nis Chresten Juel Schmidt 70.10 3
Peter Bjørn Jensen 72.16
Vagn W. Laursen 80.37 4
Torkild Glaven 80.45 5
Niels-Erik Ottesen Hansen 83.37 6
Erling Heidler 108.10 7

Kort bane

Bente Skov-Jensen 66.45 1
Finn Falkenstjerne Beck 124.00 2

Banelæggeren Henrik er klar.

Torkild modtager pokalen.

Frokost i haven.
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Skydning

Vinterterrænskydninger
Kalvebod 2007/2008
Denne sæson var der den største tilslutning i
mange år til vinterterrænskydningerne på
langdistance-banerne på Kalvebod (afstande:
100, 200 og 300m), idet i alt 12 AS’ere deltog 1
eller flere gange.

I alt deltog 98 skytter i skydningerne.
Der var også tale om nogle pæne sportslige

resultater (bedste 4 skydninger), idet 3745
Scheibye blev nr. 3 i veteranklassen (med samme
points som nr. 2). En af de nye skytter, 4230
Hvamstad, blev nr. 5 i klasse 2 og 3793 Hammer
blev nr. 6 i veteranklassen.

I holdkonkurrencen blev AS-holdet nr. 4.
Endelig blev 3745 Scheibye ‚Dagens mand‘

(sammen med 2 andre) ved den første skydning
13. oktober 2007.

Resultaterne lover godt for resten af sæsonen,
når vi skal ud i det rigtige terræn, hvor afstandene
ikke er kendte, og hvor bl.a. vinden også kan
udgøre et væsentligt usikkerhedsmoment.

3793 Morten Hammer

Resultater: 1. vinter 2. vinter 3. vinter
13/10-07 3/11-07 1/12-07
4. vinter 5. vinter 6. vinter
12/1-08 2/2-08 1/3-08

3745 Scheibye 35(5) 35(5) 35(5)
35(5) 35(5) 28(4)

3793 Hammer 33(4) 30(3) 27(3)
32(4) 34(4) 34(5)

3881 Fjeldborg x x x
x 28(2) x

4111 Jespersen x x x
28(2) x x

4211 Mackintosh 30(2) x 34(4)
x x x

4216 Scheibye 27 32(4) 27(2)
26(1) 30(3) 27(2)

3898 Worsaae x x x
x 25 x

3538 Mørkeberg 30(3) x 23
x x x

4230 Hvamstad 27(1) 27(2) 21
30(3) 25(1) 27(3)

4195 Datcu 23 x x
x x 25

3771 Ingemann x 18(1) 21
23 x 25(1)

4219 Khaliléev x 17 23(1)
21 x x

4230 Hvamstad - nr. 5 i klasse 2                                 3745 Scheibye - 1/3 ‚Dagens mand‘

3745 Scheibye og
3793 Hammer
- nr. 3 og nr. 6 i
veteranklassen
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Jægerspris den 30. marts 2008
Dobbelt-terrænskydning
Ramløse/Hillerød
Årets første ‚rigtige‘ terrænskydning var et
dobbeltstævne, hvor de enkelte skydninger var
arrangeret af henholdsvis Ramløse og Hillerød
skytteforeninger. Efter afslutning af sidste station
på den første skydning gik man således direkte
videre til indskydningen til anden skydning.  Det
fremgår iøvrigt  intetsteds, hvilken af de 2
skytteforeninger, der faktisk stod for den enkelte
skydning.

1. skydning:
Det var vist heldigt, at der ikke var nogle af de nye
skytter med på denne tur, hvor vinden viste sig at
være en virkelig udfordring med en middel sidevind
på ca. 8 m/sek. og op til 15 m/sek. i spidserne, så
selv de ‚garvede‘ skytter kom i vanskeligheder,
også fordi målene var forholdsvis små - og vi
desuden havde 2 egentlige ‚smuttere‘ i
afstandsbedømmelsen. Der var desuden 2 af
skytterne (bl.a. undertegnede), der på grund af
det meget ‚klikkeri‘ (flere omgange på sideskruen)
undervejs desværre tabte sigtemidlernes
‚kalibrering‘ i sideretningen.

Ved udsendelsen af resultatlisten skrev
arrangørerne også:

„Der var så også lige det med vinden – den var
ganske enkelt helt ekstrem“

De sportslige resultater springer vi let henover:

Skytte:
St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 I alt

3745 Scheibye
6 6 2 0/2 0 16(5)

3793 Hammer
6 3 1 0/1 0 11(4)

3771 Ingemann
1 3 3 0/0 1 8(3)

4195 Datcu
1 2 0 0/0 0 3(2)

Station Figur Bedømt Opgivet
1 1/7 250m 260m
2 S20l 275m 266m
3 S15v 200m 250m
4 1/4v 325m 400m

B100 550m 550m
5 B45 400m 420m

2. skydning:
Bortset fra en enkelt skive var denne skydning
forholdsvis lettere end den første, og vores
afstandsbedømmelse var denne gang væsentlig
bedre (bortset fra station 2).

Det, der specielt snød os på 2. skydning, var
formodentlig, at kuglebanen på en del af
stadionerne lå mere eller mindre i læ.

Skytte:
St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 I alt

3745 Scheibye
6 5 5 6 6 28(5)

3793 Hammer
1 0 5 3 3 12(4)

3771 Ingemann
1 3 0 3 2 9(3)

4195 Datcu
3 2 1 0 2 8(2)

Station Figur Bedømt Opgivet
1 1/4 325m 350m
2 S10l 180m 155m
3 B65 450m 470m
4 1/8 240m 262m
5 1/3 450m 440m

Eneste lyspunkt var 3745 Scheibye, der her
sluttede på en fantastisk 1. plads i veteranklassen,
6 træffere foran nr. 2!! Han må have benyttet en
speciel målsøgende ammunition uden vindafdrift.

3793 Morten Hammer

HUSK

(se side 3)
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Jægerspris den 13. april 2008
Dobbelt-terrænskydning
DDS-Vestsjælland/Jægerspris
Denne gang, hvor det specielt var lykkedes at
lokke et par forholdsvis nye skytter med ud i
terrænnet, så vi kunne stille hele 2 hold (4 mand
pr. hold), var vejrguderne heldigvis med os, så vi
havde en rigtig fin tur - også uden vindafdrift af
betydning.

Bl.a. ved hjælp af nogle medbragte luft-foto’s
(det er faktisk ikke forbudt - endnu da!) og et
udmærket hold-samarbejde fungerede vores
afstandsbedømmelse også ganske udmærket.

Vi havde faktisk kun en enkelt fejlbedømmelse
(som betød noget) i hver af de 2 skydninger.

Begge de 2 nye terrænskytter (4216 og 4230)
klarede sig meget fint.

 I den første skydning blev 4216 Evelyn Scheibye
således nr. 5 i veteranklassen (i øvrigt - som det
ses nedenfor - med 3 træffere mere end Finn!).

Her blev 3881 Fjeldborg nr. 2 i klasse 2.
AS 1. hold blev nr. 5 i den første skydning og nr.

4 i den anden skydning.

1. skydning - DDS Vestsjælland:

Resultater

Skytte:
St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 I alt

3881 Fjeldborg
5 6 6 6 3 26(5)

4216 Scheibye
5 5 5 4 6 25(4)

3745 Scheibye
6 3 3 4 6 22(3)

4230 Hvamstad
6 4 4 6 1 21(2)

3793 Hammer
5 1 4 5 5 20(1)

3771 Ingemann
4 4 1 4 6 19

3898 Worsaae
0 2 5 4 6 17

4195 Datcu
5 0 4 3 2 14

Station Figur Bedømt Opgivet
1 1/6h 224
2 B45 401
3 C40 425
4 S15 199
5 1/7 220

2. skydning - Jægerspris Skf.:

Jeg har i øvrigt ingen fornuftig forklaring på,
hvorfor vores resultater var markant lavere i den
2. skydning, da der ikke var den helt store forskel
i sværhedsgrad, og specielt afstandsbedøm-
melsen her også fungerede forholdsvis optimalt.
Der er dog noget, der tyder på, at vi bl.a. ikke har
været helt enige om, hvordan visiret skulle stilles
i højden på station 2. Vi var måske også ved at
blive trætte?

Resultater

Skytte:
St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 I alt

3745 Scheibye
6 0 2 3/3 3/3 20(5)

4216 Scheibye
2 4 6 3/3 0/2 20(4)

4230 Hvamstad
2 1 5 3/2 2/3 18(3)

4195 Datcu
6 3 1 1/2 1/3 17(2)

3793 Hammer
4 2 4 0/1 3/3 17(1)

3881 Fjeldborg
5 0 3 2/3 0/2 15

3898 Worsaae
3 0 3 0/0 1/2 9

3771 Ingemann
1 3 0 0/0 1/3 8

Station Figur BedømtOpgivet
1 1/4h 350
2 1/8 270
3 B65 490
4 S10 251

Lille Tønde 251
5 Tønde 252

C25 252

3793 Morten Hammer
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Jægerspris - DDS Geværterræn Øst
20. april 2008
Søndag den 20. april var alle amtsforeninger øst
for Storebælt inviteret til Geværterræn øst i
Jægerspris. Der var fra DDS-Storkøbenhavn
tilmeldt et seniorhold og et veteranhold.

Fra AS stillede Thomas Fjeldborg på det ti mand
store seniorhold sammen med skytter fra
Københavns Skytteforening og Tårnby Skytte-
forening.

Morten Hammer og Finn Scheibye deltog på
veteranholdet, sammen med to skytter fra
Københavns Skytteforening. Ola Hvamstad deltog
i den individuelle konkurrence.

Terrænskydningen bestod af 7 stationer, på 4
af stationerne var det to mål, så der var i alt elleve
mål at beskyde. Vejret var strålende, sol og næsten
ingen vind, og dermed heller ingen vindafdrift af
betydning. For veteranholdet og de individuelt
tilmeldte, som gik sammen, fungerede afstands-
bedømmelsen svært godt, uden større fejl af

Resultater

3745 Scheibye 37(5)
3881 Fjeldborg 33(4)
3793 Hammer 31(3)
4230 Hvamstad 27(2)

Mål og afstande

Station Figur Bedømt Opgivet
1 1/8 175 166

C15 175 166
2 Lille

tønde 235 205
3 1/7 210 241

B65 540 523
4 S10h 135 142

B100 500 532
5 C30 250 252

C35 325 348
6 1/6v 210 201
7 1/4 310 296

Sekundskydning

3745 Scheibye 15,07 sek.
3881 Fjeldborg 15,78 sek.
3830 Hvamstad 19,42 sek.
3793 Hammer 36,59 sek.

betydning. Sammen med god skydning, indbragte
dette veteranholdet en rigtig flot 1. plads – til lykke!

Kun en skytte, Jan Larsen fra Ramløse SG&I,
skød fuldt hus med sine 42 træffere. Der blev
med andre ord også ramt plet med banens
vanskelighedsgrad. Skydningens korteste afstand
var 142 m og den længste var 532 m. Begge disse
var på station 4, og der skulle skydes mod hhv. en
S10h- og en B100-figur.

Efter terrænskydningen blev der afholdt en
sekundskydning, med tre mål opstillet på ukendte
afstande mellem 150 og 300 m, der skulle rammes
på kortes mulig tid, noget de hurtigste skytter
klarede på under 9 sekunder. Hurtigste AS skytte
blev Finn Scheibye med 15,07 sekunder, som
sikrede ham 3.pladsen, sammen med Ib Ibsen fra
KS, i veteranklassen for amtshold.

4230 Ola Hvamstad

PS: Hvad Ola ikke skriver i sit referat er, at han
faktisk var reserve til senior-amtsholdet.

Hold 1 i
holdkon-

kurrencen
for ve-

teraner
med 3793

(2 fra v.)
og 3745
(yderst

t.h.)

Hold 3 i
sekund-

skydning
for ve-

teraner
med 3745

(t.h.)
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Pistolterræn
søndag den 27. april
på Bjerget
På en af de første rigtige forårsdage samledes en
gruppe AS’ere på Bjerget for at nyde vejret og
vise deres evner udi pistolskydningen.

De først ankomne begyndte med at nyde vejret
og diskutere dagen og Christoffers akademiske
aktiviteter. Senere samme dag havde han en
reception på Bjerget i anledning af hans
udnævnelse til cand. polyt. eller sådan noget.

Alle mand gik sammen om at arrangere dagens
skydning, dvs. slæbe skiver o.a. ned fra „Francks
minde“ til standpladserne, Franck selv var ude at
kontrollere grunden og lågerne, så vi ikke ville få
ubehagelige overraskelser under skydningen.

Station Hof og Tuborg blev opstillet og bemandet;
der er meget natur at nyde, når man har „ølvagten“,
så tiden går hurtig. Ofte er der en mindre
folkevandring udenfor hegnet på vej op til Bjerget,
så man skal være på vagt og se efter, at de ikke
prøver at komme ind på området.

Selve skydningen var på kendte afstande, så
banelæggeren skulle gøre det spændende med

St 1/ St 2/ St 3/ St 4/ St 5/ St 6/ Point   Skive Sum
10s 10s 12s 8s 8s 10s

Alex Datcu 3/3 3/3 1111/2 2/3 3/3 2/2/2 35 16 51
Christoffer Jespersen 4/2 4/2 1111/2 3/2 3/3 0/3/0 32 14 46
Betina Lynnerup 1/3 3/2 1111/2 3/3 1/3 2/2/0 29 15 44
Alexander Khaliléev 2/2 1/2 1110/0 3/3 1/3 1/1/1 23 14 37
Ole Hasselbalck 3/2 0/2 0111/1 3/3 0/2 1/2/2 24 13 37
Niels Lund Christensen 3/1 1/3 1110/0 2/3 1/4 2/1/0 24 13 37
Henrik Bering 3/2 4/1 0010/0 3/1 3/2 2/2/0 24 11 35
Peter Antonius 3/1 0/1 1110/0 2/1 1/2 2/1/1 18 13 31
Jakob W. Andersen 2/1 1/0 0110/0 3/2 0/2 1/4/0 18 10 28
Ove Popp 0/0 0/0 0010/0 3/2 1/2 0/2/0 11 6 17

skivekombinationerne. Bane 3 eller 4 har nu altid
et faldmål og tiderne er næsten altid 10 sekunder
eller mindre.

Et nyt, ret luftigt element har sneget sig ind i
skydningen på disse stationer, nemlig balloner der
normalt skal rammes, før man kan gå videre til
papmålene. Denne gang var der på station 3 fire
balloner, som hver talte et point og en træffer.
Ballonerne skulle beskydes først, men vi kunne
godt skyde på papmålene, selv om vi manglede
nogen balloner, heldigvis. Det er lidt af en opgave
at puste alle disse balloner op med munden, så
der er anskaffet en ballonoppustepumpe.

Skydningen forgik som sædvanligt gnidningsfrit,
og de sædvanlige individer toppede scoringslisten.
Vi andre må så ind og træne mere i DGI-byen og
på Skydecentret, så der kan blive lidt variation.

Når man står på højre fløj på skydelinien, kan det
være svært at koncentrere sig med alle de varme
patronhylstre, der flyver om ørerne på én og
rammer forskellige steder, som regel udækket hud
så som ørerne og halsudskæringen. Det kan nogen
gange påvirke resultatet.

Efterfølgende gik vi i gang med at gøre klar til
Christoffers reception, men det må han selv
fortælle om en anden gang.

2813 Lund

HUSK
  Sct. Hans Aften
          på Bjerget

og        Skovturen den 7. september
på Kalvebod
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Resultater - lørdag den 17. maj
Pistolterræn - Klasse 1

19 Christoffer Jespersen 56/26
20 Alex Datcu 53/24

Pistolterræn - Klasse 2
34 Alexander Khaliléev 38/16
38 Lis Bentzen 25/12

Pistolterræn - Klasse 3
28 Henrik Bering 33/10
29 Jacob W. Andersen 31/15
32 Mehmet Yüsekkaya 30/14
36 Niels Lund Christensen 27/12

Pistolterræn - Grovpistol cal. 32
46 Christoffer Jespersen 45/21

Sekundskydning
30 Alexander Khaliléev 785
44 Christoffer Jespersen 911
48 Mehmet Yüsekkaya 975
57 Henrik Bering 1063
66 Alex Datcu 1098
74 Jacob W. Andersen 1178
88 Niels Lund Christensen 1324
97 Lis Bentzen 1617

Resultater - søndag den 18. maj
Pistolterræn - Grovpistol andre end cal. 32

15 Alex Datcu 49/22
18 Birger Hoff 47/22
54 Finn Scheibye 32/14
58 Anders Rahbek 31/14
69 Jørgen Nielsen 27/13
93 Erling Heidler 15/6
99 Alexander Khaliléev 4/2

Sekundskydning
20 Alex Datcu 883
23 Anders Rahbek 908
44 Erling Heidler 1144
49 Jørgen Nielsen 1179
69 Finn Scheibye 1345
88 Birger Hoff 1469
94 Alexander Khaliléev 1733

Pistolterræn Øst
17.-18. maj på Kalvebod
Lidt usædvanligt - men det er dog sket tidligere
også - stillede AS med deltagere fra både skyde-
og feltsportssektionen.

Herudover stillede AS også banekommandører
og hjælpere, så der var rigtigt mange AS‘ere i
gang den weekend.

Det blev desværre ikke til de helt store
topplaceringer, men - som det ses nedenfor - kom
der dog nogle pæne resultater.

Nogle af AS‘erne (1. skydehold) søndag på
bane 8: Jørgen Nielsen, Erling Heidler,

Betina Lynnerup (official), Alex Datcu,
Finn Scheibye, Birger Hoff og

Anders Rahbek (official).
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Generalforsamlingen den 23. april
(fortsat fra side 7)

Feltsportssektionen har fortsat med at underbygge
sit virke som den centrale nicheforening for
feltsporten i Østdanmark. Vi koncentrerer os om
de militært inspirerede mangekampe:
- Feltsport, med pistolskydning, kortlæsning, af-
  standsbedømmelse, håndgranatkast og O-løb,
- Orienteringsbiathlon, med geværskydning,
  punktorientering og O-løb.

I takt med vore kræfter fortsætter vi med at
forstærke indsatsen på disse områder.

Desuden begyndte vi i samarbejde med De
Danske Skytteforeninger at træne
sommerbiathlon, som består af geværskydning
og terrænløb; ikke fordi vi har planer om at
konkurrere, men fordi det giver os et attraktivt
træningsmiljø på Kalvebod.

Da orienteringsløb er centralt i såvel feltsport
som orienteringsbiathlon, træner vi dette både i
Dansk Orienterings Forbunds regi og sammen med
Forsvarets aktiviteter for reservepersonel.

De vigtigste begivenheder har været:
SM i stafetorientering 21. april i Tisvilde Hegn.

AS deltog med et H60 hold, uden dog at vinde
Klubmesterskabet i orienteringsløb 12. maj på

Bjerget. Peter Werling havde lagt banen, som
endnu en gang blev vundet af Henrik Plenge
Jensen.

AS-P7 16.-17. juni i Nordsjælland. AS fik en
overbevisende sejr, og individuelt vandt Jørgen
Nielsen foran Henrik Plenge Jensen.

DM Feltsport 5. september i Karup. AS deltog
med et VET hold med Peter Werling, Niels-Erik
Ottesen Hansen og Birger Hoff. Holdet fik en
sølvplakette. Flere AS‚ere fik fine placeringer i
mesterskabsklassen, om end de stillede op for en
anden klub.

Klubmesterskab i orienteringsbiathlon 6. oktober
fra Bjerget, hvor der blev skudt med de nye
skiskydningsgeværer på 50 m salonskydebanen
over Rafts navle og løbet punktorientering og O-
løb i Rude Skov. Peter Werling havde lagt banen,
som vandtes af Birger Hoff.

To DM arrangementer i orienteringsbiathlon 13.
september i Slagelse og 3.-4. november i Ulfsborg

begge gange med rimelige resultater.
Bøfturen 1. december. Vagn Laursen havde

tryllet med kortet, som Nis Schmidt var bedst til at
tackle.

Alt i alt et godt år med aktiviteter op til grænsen
for, hvad vi kan klare. Sektionen har fået enkelte
nye medlemmer, men magter ikke egentlig
hvervning. Vi håber, at vort virke som
nicheforening for feltsport med større brug af
Bjerget og større synlighed vil gøre udslaget
(således er sektionen den bærende kraft ved DM
i Orienteringsbiathlon, som afholdes i morgen og i
overmorgen i Teglstrup Hegn).

Hjemmeværnssektionen har beklageligvis ikke
meget positivt at berette om året. Overgangsfase
efter indlemmelsen af kompagni 6301 i kompagni
Kastellet er stadig ikke 100 % tilfredsstillende løst.
Og vi venter fortsat på Livjægernes stillingtagen
til forslaget om det fælles medlemskab for
kompagniets personel, som vi åbnede mulighed
for på sidste års generalforsamling.
Som glædeligt bør nævnes, at kompagniet er
begyndt at bruge lejren, hvilket forhåbentligt på
sigt vil vise sig positivt.

Positivt er det imidlertid, at infanterigruppen i
kompagni City har vist lidt yderligere interesse og
er kommet med et par nye medlemmer. Dette kan
tænde et stille håb om, at udviklingen muligvis vil
kunne ændre sig i positiv retning. Det kræver dog
et langt og sejt træk. 

I årets løb afholdtes kranseophængning på
Christiansborg den 11. februar til minde om stormen
på København og den traditionelle bøftur i
december.

Høje Sandbjerg-lejren har i 2007 været benyttet i
65 dage, med følgende fordeling: AS i alt: 22, HJV:
4, idræt, spejdere og skoler: i alt 3, og andre (især
teambuilding): 36 dage.

Det blev året hvor Barak 5 virkelig blev til et hus.
8. januar kom der tømrere, og man begyndte straks
at lægge remme og bygge spær. Et forseglet
grundstensdokument blev forinden nedsat i
nordfacaden. Mandskabsmessen blev på grund
af det skiftende vejr med masser af regn taget i
brug som „spanteloft“, hvor spærene blev
tildannet. Allerede den 19. januar kunne der derfor
holdes et velbesøgt rejsegilde med næsten
halvdelen af tagfladen lagt. Ultimo marts var huset
lukket, porten sat i og trappe til gavlrummet på 1.
sal monteret. Sideløbende blev elinstallationen

Foreningen
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etableret, og sluttet til det nye fordelingsanlæg ved
mindemuren. Resten af året er gået med at male
ude og inde, og med at indrette bygningen, indtil
værktøj og arkiv kunne overføres fra Barak 1 i
oktober. Byggeregnskabet viser at budgettet er
overholdt med en reserve på 8.000 kr., som dog er
brugt til en professionel affugter til arkivet. Stor tak
skal rettes til donatorer, venner, rådgivere,
håndværkere og øvrige medvirkende.

I haven blev der i maj lagt fliser til 5 nye
bordbænkesæt, der er doneret af Johs. Fogs fond.
Arrangementet giver udendørs spiseplads til 30-
40 personer som afløsning for de grønne borde, vi
hidtil har stillet op i lejrgaden. Ibrugtagning fandt
sted i Pinsen.

Fra en ven har vi fået doneret et stort elorgel, der
agtes placeret i den kommende „D-messe“
(depotmesse) i Barak 1.

I efteråret kunne nedbrydning af de gamle depoter
i Barak 1 påbegyndes. En del værktøj og materiel
blev frasorteret til „loppemarkedssalg“. Der er
anskaffet en ny ovn til det frigjorte lokale, og
skorstenen er nu isoleret. Arbejdet vil fortsætte i
2008, når der er skaffet midler til den fortsatte
genindretning.

Byggearbejderne har reduceret den mulige tid til
at passe grunden, men der er dog ved de to
træfældninger ryddet kendelige kratarealer under
Bethlehem (nu Villa Christensen) og i området syd
for Toplågen. De frie græsarealer er i nogen grad
slået som hidtil, men regnperioder har generet
arbejdet.

Efter ønske fra Claus Ahnfeldt-Mollerup blev

Mollerup-stenen fragtet til en stenhugger for at få
genmonteret den oprindelige malmhjelm.
Genopstilling er sket på selve Toppen den 28.
marts 2008 med fredningsmyndighedernes
accept.

Myndighedskontakter har derudover været
opretholdt som hidtil. Der kommer nye naboer mod
nord og syd, men kontakt er først etableret i 2008.
Den nydannede Rudersdal Kommune har sendt
flere naboprojekter til høring i inspektionen, men
bortset fra en advarsel om at udvidelser med
hesteopstaldning ikke må føre til begrænsninger
for AS, har der ikke været grund til indsigelser.

Fotobogen er i år solgt i 14 eksemplarer især til
vore teambuildingkunder. Den er fortsat til salg
også fra Søllerød Museum.

Inspektionen har i årets løb igen ydet et meget
stort arbejde på Bjerget, i år større end normalt på
grund af færdiggørelsen af Barak 5 og de
nødvendige følgearbejder. I år har der været lidt
mere – men stadig alt for ringe – støtte fra
medlemmer uden for inspektionens kreds.

Kontoret varetoges fortsat af formanden.
Der udkom fire numre af AS-bladet med de

sædvanlige udgivelsesterminer.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret og bliver

nu i højere grad end tidligere anvendt som
meddelelsesmiddel.

Der var ingen bemærkninger til formandens
beretning, som herefter blev godkendt.

- - og tilhørerne
lytter andægtigt - -
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ad 3. Kassereren forelægger det
reviderede regnskab til godkendelse

Akademisk Skytteforening: Overskuddet for 2007
viser et resultat på kr. 3.932. Som det fremgår af
regnskabet (side 8), er der dog før særlige poster
tale om et underskud på kr. 19.068.
Kontingentindtægterne er faldende i forhold til
2006, og omkostningerne er svagt stigende.
Udlodningen fra Zehngraff’s fond bevirker derfor
at vi får et lille overskud.

Foreningens samlede egenkapital er pr. 31.
december 2007 opgjort til kr. 413.148.

AS - og skyderne i særdeleshed - har haft stor
glæde af lokalerne i SKAK-huset på Københavns
Skytte Center. Selinevej 5, 2300 København S.
Omkostningerne til driften har været lidt højere
end forventet på grund af nogle få efterarbejder.

Byggeriet på ejendommen Høje Sandbjerg er
færdiggjort. Omkostningerne har været som
budgetteret.
De Akademiske Skyttefonde: Overskuddet for
2007 viser et resultat på kr. 3.272. Fondens
samlede egenkapital er pr. 31. december 2007
opgjort til kr. 206.805. Der er tale om et højere
overskud i forhold til tidligere år, hvilket dels
skyldes sparede omkostninger efter
sammenlægningen af fondene og dels skyldes et
godt afkast på de aktiebaserede investeringer.

Der er foretaget en udlodning på kr. 7.000 til
Akademisk Skytteforening.

Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske
Studenter: Resultatet for 2007 udviser et resultat
før udlodninger på kr. 30.531. Der er foretaget en
udlodning til Akademisk Skytteforening på kr.
23.000. Fondens egenkapital er opgjort til kr.
570.747. Det relativt gode resultat skyldes det
gode afkast fra de aktiebaserede investeringer.
Vi er blevet informeret fra banken at vi nok ikke
kan forvente helt så højt et afkast næste år.

3363 Henrik Franck gjorde opmærksom på, at
Zehngraff-regnskabet – jf. fundatsen – ikke skal
godkendes, men blot forelægges
generalforsamlingen til orientering.

Der var ikke flere bemærkninger, hvorefter
regnskabet godkendtes med akklamation.

ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag.

ad 5. Kassereren forelægger budget til
godkendelse

Kassereren gennemgik budgettet, som var baseret
på et normalår uden ekstraordinære opgaver mv.

Der var ingen bemærkninger til budgettet, som
herefter blev godkendt med akklamation.

- - meget
angægtigt - -



25

ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8

Bestyrelsen foreslog kontingentstigning på 10 %,
halvårligt – startende fra 2. ½-år 2008 – således:

– Aktive indtil 25 år kr. 220,-
– Aktive fra 26 år til 60 år kr. 330,-
– Aktive over 60 år kr. 220,-
– Passive kr. 110,-

hvilket godkendtes.

3881 Thomas Fjeldborg foreslog at hæve
aldersgrænsen for seniorkontingent fra 60 til 70
år.
Formanden meddelte, at bestyrelsen på sidste
møde havde drøftet tilsvarende mulighed, og at et
forslag kunne forventes til næste års
generalforsamling.

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11

Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelse således:
– Formand 3740 Erling Heidler
– Næstformand 3745 Finn Scheibye
– Kasserer 3448 Bo Scheibye
– Sekretær Ubesat
– Sandbjerginspektør 3363 Henrik Franck
– Skydeinspektør 4151 Mathias Hertz
– Gymnastikinspektør 3098 Peter M. Lund
– Feltsportsinspektør 3801 Birger Hoff
– Inspektør for hjemmeværnssektionen

3953 Peter Willems,
til afløsning af 3819 Peter Koefoed, som har ønsket
at træde tilbage af tidsmæssige årsager,
med stedfortrædere således:

– Skydn. langdistance 3745 Finn Scheibye
– Skydn. geværterræn 3793 Morten Hammer
– Skydn. pistol         4193 Jacob W. Andersen
– Skydn. pistolterræn 4195 Alex Datcu
– Gymnastik 3147 Viggo Neble &

2939 Erik Friis
– Feltsport 3572 Peter Werling &

3751 Torkild Glaven
– Hjemmeværn 3819 Peter Koefoed
– Sandbjerg 1905 Bjørn Markmann,

4151 Mathias Hertz og
3801 Birger Hoff

De foreslåede valgtes med akklamation.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer således:
– Sagkyndig rev. 4220 Kristian J. Krogsgaard
– Kritisk revisor 3793 Morten Hammer
– Suppleant 3512 Svend Mørup

De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 9. Valg af repræsentanter til
organisationer uden for Akademisk
Skytteforening

I forvejen er AS repræsenteret med:
  – 3745 Finn Scheibye, som er formand DDS
Storkøbenhavn
Bestyrelsen foreslår valg af repræsentanter til
DDS Storkøbenhavn og Københavns Skytte-
Forbund:
  – Formanden samt 4151 Mathias Hertz ledsaget
af det nødvendige antal stedfortrædere.
De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 10: Eventuelt

Formanden takkede for valget og takkede Peter
Koefoed, som havde bestridt posten som inspektør
for Hjemmeværkssektionen i den vanskelige
overgangsperiode efter nedlæggelsen af
Hjemmeværnskompagni 6301, og bød velkommen
til Peter Willems med håbet om fortsat godt
samarbejde.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen og
deres stedfortrædere, revisorerne, hjælperne i
sektionerne og redaktionen for godt udført arbejde
i årets løb. En særlig tak rettedes til Sandbjerg-
inspektøren for hans store arbejdsindsats, ikke
mindst i forbindelse med opførelsen af den ny
Barak 5.

Dirigenten erklærede herefter general-
forsamlingen afsluttet kl. 21.00.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af
forhandlingerne.
Derefter: „Leve for AS“ og „Fanesang“.

Som dirigent: 3415 Bjarne Sanddahl

Husk Sct. Hans aften
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2007 -  31. december 2007

Budget
2006  2008

1.000 kr. 1.000 kr.

Indtægter Kontingenter, aktive 78.000 82 78
Kontingenter, passive 10.400 12 10
Renteindtægter 15.273 20 18
Kursavance, obligationer 102 0 0
Øvrige tilskud 15.300 1.249 7
Andre indtægter 495 1 1

Indtægter i alt 119.570 1.364 114

Aktivitetsomkostninger Skydeinspektionen 21.550 13 22
Gymnastikinspektionen 4.867 5 6
Feltsportsinspektionen 7.473 4 7
Hjemmeværn 0 2 10
Sandbjerginspektionen 13.716 31 15
Byggeprojekt Høje Sandbjerg  30.873 1.008 0
Stævner, konkurr. og øvr aktiviteter 11.811 6 10
Bladet 21.416 20 25
Etablering af skydehus 0 100 0

Aktivitetsomkostn. i alt 111.706 1.189 95

Administrationsomkostn. Forsikringer 16.411 17 14
Gaver 1.571 7 5
Mødeudgifter 1.754 2 3
Øvrige administrationsomkostninger 7.196 13 10

Administrationsomkostn. i alt 26.932 39 32

Udgifter i alt 138.638 1.228 127

Resultat før særlige poster -19.068 136 -13

Særlige indtægter: Modtaget fra civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe Zehngraffs
idrætsfond for Danske Studenter 23.000 32 18

Årets resultat 3.932 168 5

Der disponeres således: Hensættelse til 150 års jubilæum/hist.bog 0 25 0
Hensættelse nye byggeproj. Høje Sandbj. 0 100 0
Overførsel til kapitalkonto 3.932 43 5

3.932 168 5

Revisionspåtegning: Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2007 – 31. december 2007 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis.

9. april 2008 Kristian J. Krogsgaard Morten Hammer
statsautoriseret reviso Kritisk revisor
med deponeret beskikkelse
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Balance pr. 31. december 2007
Aktiver

31/12 2006
1.000 kr.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver: Ejendommen matr. nr. 6 g, 1 -
Holte by, Søllerød (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10
2007 udg. Kr. 1.600.000 heraf grundværdi kr. 1.097.600)
SKAK huset, Selinevej, 2300 København S 143.000
(Opført på lejet grund. AS ejer en tredjedel af
Huset. Optages til værdi af restgæld)
Inventar            1 143.002 -

Finansielle anlægsaktiver
Obligationsbeholdning
Nom. Kr. 228.846, anskaffelsessum 225.369 30
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2007        490 225.859 3
Aktier, Danske Bank: 1140 stk., anskaffelsessum 58.992 59
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2007 168.484           227.476                226

Anlægsaktiver i alt 596.336 318

Omsætningsaktiver
Beholdning af ammunition 28.324 9
Tilgodehavender 35.509 54
Likvide beholdninger 146.347 1.200

Omsætningsaktiver i alt 210.180 1.263

Aktiver i alt 806.516 1.581

Balance pr. 31. december 2007
Passiver

31/12 2006
1.000 kr.

Egenkapital
Kapitalkonto 244.174 240
Opskrivningshenlæggelse 168.974 229

Egenkapital i alt 413.148 469

Hensættelser
Vedligeholdelse Høje Sandbjerg 38.417 57
Hensættelse til byggeprojekter Høje Sandbjerg 100.000 918
150 års jubilæum/historiebog 100.000 100
Etablering skyderhus KSC 0 0

Hensættelser i alt 238.417 1.075

Kort fristet gæld
Skak-hus, gæld til DDS 143.000 0
Omkostningskreditorer mv. 11.951 37

Gæld i alt 154.951 37

Passiver i alt 806.516 1.581
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