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Formand 
 Aksel Munk Iversen 4273 1920 
 Vængetvej 25, 3630 Jægerspris formand@as-kbh.dk 
 

Kontor 
 Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
 Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød kontor@as-kbh.dk  

 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

Hjemmeside http://www.as-kbh.dk 
 

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2042 1752 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
 

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 4580 2355 
 

 Kontor: Birger Hoff, Ved Højmosen 133, 4586 7655 / 2530 7655 
  2970 Hørsholm sandbjerg@as-kbh.dk 
 

 Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
 Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
 Udlejning: Anders Poulsen 3963 4051 / avpoulsen@mail.dk 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@as-kbh.dk 
 Redaktion 
  Niels Lund Christensen 2855 5499 
   redaktion@as-kbh.dk 

 

AS Århus 
 Kåre Janussen 2296 3119 
  http://www.as-aarhus.dk 

 

Sektioner og medlemmer 
 Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,  
  bliver afleveret til redaktionen inden deadline. 
 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form. 
 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt. 

 
Stof til næste nummer senest den 23. februar 2015. 

 
Afleveret til postvæsenet den 20. november 2014. 

 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Forsidebilledet: Pistolterrænskydning - se side 13-14. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Brænde 
sælges 

 
 

 
 
 

Om du er til selvopskæring af brænde, eller om du har brug for  
færdigt brænde til din brændeovn, kan det købes på Høje Sandbjerg 

 
Birk i 1 meter længder til egen forarbejdning kr. 200 pr. rummeter 

Kirsebær i 1 meter længder til egen forarbejdning kr. 200 pr. rummeter 

Birk kløvet men ikke helt tørt kr. 400 pr. rummeter 

Birk tørt fra brændeskuret kr. 500 pr. rummeter 

 
Ovennævnte priser er til selvafhentning og læsning i egen bil/trailer 

Bor du i nærheden af Høje Sandbjerg kan brændet eventuelt leveres 
til fortovskant mod en merpris på kr. 150 pr. rummeter 

 
Kontakt Bo Scheibye, tlf. 2335 6822 eller mail bo@scheibye.dk 
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  Afdøde  

 
 3844 Kjæft LXVIII 
  Niels Heine Jørgensen August 
 

Æret være hans minde 
 

 

 
 
 

Runde fødselsdage 2015 
 
 9. januar 4076 Gunnar Toftegaard 45 år 
 29. januar 4068 Kjeld Holmehave 80 år 
 17. februar 3937 Axel Hartmann 75 år 
 8. marts 827 Palle A. Bruun 95 år 
 

 Planlagte arrangementer i 2014 
 

6. december 10.00 Feltsport Bøftur (se side 9) Bjerget / Rude Skov 
7. december  Hjemmeværn Bøftur (se side 6 - 7) Bjerget 
9. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning (se side 5) Brønshøj Skole og  
        hos Tholander 
13. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

 Planlagte arrangementer i 2015 
 

6. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Brønshøj Skole  
?. januar   Skydning  Sæsonstart  DGI-byen 
?. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinspektør 
7.-8 marts  Feltsport O-biathlon stævne Bjerget 
?. marts   Skydning  Sæsonstart  Kalvebod / SKAK-huset 
?. april  18.30  Forening  Spisning Bjerget 
?. april  19.30  Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 
?. april 10.00 Sandbjerg  Oprydning efter storm Bjerget  
?. april/maj   Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget / Rude Skov 
?. maj  17.00  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 
?. juni  Foren+Sky+Fsp AS-P7 Revingehed 
?. juni  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 
23. juni  19.00  Foreningen  Sct. Hans aften  Bjerget  
?. august  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 
?. august  Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 
?. september  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Skole 
?.-?. sept.  Skydning Universitetsmatch København 
?. oktober  Sandbjerg Efterårsklargøring Bjerget 
?. oktober  Skydning Sidste skydedag langdist. SKAK-huset 
?. oktober  Feltsport Skydning biathlon gevær Bjerget 
?. oktober  Skydning Pistol terræn Bjerget 
5. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 
6. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
?. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skole / Lyngby 
?. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
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AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester. 
Slips # 135: Sherwood Foresters 

Købes direkte på www.bensonandclegg.com  
 

Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren 
4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk  

 
 

 
Historiebøger 
 

1911 Udsolgt 
1916 100 kr. 
1926 100 kr. 
1936 75 kr. 
1946 75 kr. 
1966 Gratis 
1981 50 kr. 
2002 Sandbjerg 100 kr. 
2010 AS-P7 100 kr. 
2011 150 år 100 kr. 
 
Sæt historiebøger (- 1911): 
 Tilbud: 600 kr. 
 
Ny sangbog 100 kr. 
Blazermærke 150 kr. 
Stofmærke 10 kr. 
Uglenål 50 kr. 
Sticker Gratis 

 
 
Købes hos kontoret 

4817 0017 / kontor@as-kbh.dk 
 

eller spørg i sektionerne 
og på Bjerget 

 
 

 
 

 
 

Gymnasternes juleafslutning 
 

Bent Tholander og fru Annelise har i lighed med sidste år 
tilbudt at afholde middagen med Gule Ærter m.m. 
 

Det bliver i år tirsdag den 9. december efter gymnastikken,  

og stadig på adressen Vintappervej 18, Lyngby.  
 
Tilmelding i salen til Bent, Neble eller Peter eller på mail enten 
thodss@post.tele.dk, vnj@mail.tele.dk eller pmlund@mail.tele.dk. 
 
Gymnastikken fortsætter efter nærmere aftale indtil jul. 
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AS HJV SEKTION 
 
 

Til AS jubilarer, medlemmer af AS og andre inviterede. 
 
 
AS HJV SEKTION og det LXX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at indbyde til 
 
 

BØFTUR 
 

SØNDAG den 7. december 2014 
 

09.30 - 16.00 
 
 
Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev videreført af HVK 6301, som 
nu er fusioneret med Hjemmeværnskompagni KASTELLET. 

AS og Kjæftoratet er nu ene om at videreføre Korpsets og Kompagniets traditioner. 

Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat, der gør det muligt at videreføre disse traditio-
ner. Jørgen Pangel var tidligere CH/HVK 6301. 

Det er i Pangels ånd, at Bøfturene fortsat gennemføres, og også dette års Bøftur vil blive afholdt med 
respekt for dette. 

Det er på årets Bøftur, at kammeraterne hædres efter fortjeneste for det forløbne år. Der uddeles der-
for de sædvanlige legater og hædersbevisninger. Og så benyttes lejligheden også til at slide på 
sangbogen. 

Program og stillested fremgår af næste side. 
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Detaljer og program for dagen 
 

Stillested: Høje Sandbjerg Lejren, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 
Påklædning: Uniform (kamp- eller tjeneste- efter eget valg og vejret) 
 alternativt pæn civil m/ anlagte store dekorationer. 
 
Medbringes: Madpakke og AS sangbog. 
 
Program: 
 
09.30 Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren. 
 
09.45 Aktiviteter jf. traditionerne. 
 
11.15 Parade (seneste mødetid for jubilarer). 
 
11.30 Jubilarportvin m.m. Jubilarerne samles i undermessen. 
 
12.00 Bøftursfrokost i mandskabsmessen med uddeling af de tradi-

tionelle legater. 
 
15.00 Fanesang (forventet tidspunkt). 

 
 

Med AS hilsen 
 
Christian Bergqvist 
HJV Inspektør 

 

 
Tilmelding senest 1. december til  

Hjemmeværnssektionen, Christian Bergqvist 

hjv@as-kbh.dk 

 
 

OBS OBS vedr. Bøftur: 
 
AS Hjemmeværnssektionen vil gerne fastholde traditionen omkring bøfturen! 
 
SÅ - har du kontakt til tidligere medlemmer af HJVK 6301 (både udmeldte, passive og 
aktive i nye kompagnier), som ikke har fået denne invitation, er du meget velkommen til 
at minde dem om den traditionsrige tur, der fortsat finder sted. 
 
Du er også velkommen til at sende deres adresse til Christian Bergqvist, som så sender 
dem en personlig invitation. 
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Brug Bjerget 
 
Høje Sandbjerg lejren, foreningens prægtige 
domicil i Holte, har det sidste årti gennemgået 
en egentlig forvandling. Fra at være nogle gam-
le kolde og spartanske barakker har lejren for-
vandlet sig til en moderne forenings- og kursus-
institution, uden at tabe sit rustikke præg. Lyse 
og venlige lokaler placeret midt i en fantastisk 
natur, uden at miste ildens buldren i brændeov-
nene og duften af brænderøgen. Primitivt, men 
med moderne køkken, opvaske og sunde sani-
tære faciliteter, er lejren på vej mod sit 100 års 
jubilæum. 
 
Det er derfor med stor glæde, at Sandbjergin-
spektionen har oplevet, at også yngre med-
lemmer af foreningen er begyndt at bruge lej-
ren. Vi har haft familiesammenkomster, fød-
selsdage, barnedåb og får næste år vort første 
bryllup. Udover de egentlige foreningsarrange-
menter og idrætsstævner, som er lejrens ho-
vedformål, kan medlemmer af Akademisk Skyt-
teforening reservere lejren til personlig brug. 
For en symbolsk leje på bare 500 kr., der dæk-
ker de egentlige udgifter f.eks. til elektricitet, 
vand, brænde og vask, kan lejren reserveres et 
døgn. 
 

Jo flere som benytter og værdsætter lejren, jo 
større chance er der vel for at foreningen også i 
de kommende 100 år vil kunne bevare dette 
prægtige domicil. 
 
 

Renoveringen fortsætter 
 
Selvom der er flot deroppe på Høje Sandbjerg, 
arbejder vi fortsat på at forbedre lejren. De 
mange nye køkkenmaskiner og et ønske om en 
elektrisk vandvarmer til brusebadet stiller krav 
om en mere potent strømforsyning. Lejren er 
derfor opgraderet fra 50 amperes forbrug til nu 
100 ampere. Og til januar forventer vi at isolere 
Officersmessen og depoterne i bygning 1. Til 
slut vil lejrgaden blive renoveret. 
 
 

Har vi en akustisk ekspert 
til stede ? 

 
Hvis der blandt foreningens mange vidende 
medlemmer skulle være én, som kunne rådgi-
ve om forbedring af messernes akustik, ville 
inspektionen meget gerne lægge øre til sådan-
ne råd. Ring til mig 2530 7655 og hjælp til med 
at løfte forholdene i lejren endnu en tak. 

 
Sandbjerginspektøren 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejde med opsætningen  
af et nyt målerskab 

  



9 
 

 
 

 

 Indbydelse til Bøftur 2014 
 

Kalenderen nærmer sig med hastige skridt december. Temperaturen udenfor er dog 
stadig lun og over normalen. Men fortvivl ikke, meget kan nå at ændre sig, inden vi 
når første lørdag i december, og Feltsportssektionens årlige Bøftur kan stadig nå at 
blive årets højdepunkt, hvad angår kryptiske udfordringer, kulde og sne i skoven 
samt hyggeligt samvær. 
 
Sidste års vinder, Birger, har en foreløbig plan om et mangepostløb, hvor max-
løbetiden svarer til løberens alder i minutter. Derudover kan man sikkert forvente an-
dre finurligheder, som kun kan løses med kort, kompas og en kreativ hjerne. Men 
holder Birgers planer ? 
 
Find ud af det ved at tilmelde dig året Bøftur, som finder sted: 

 

lørdag den 6. december klokken 10.00 på Bjerget 
 

Tilmelding: 

Du bedes straks og senest mandag 1. december melde dig til 

Nis (nschmidt@dow.com) 
 

På dagen:  
Husk madpakken, sangbogen, O-tøjet og kompas. Feltsportssektio-
nen søger for tilbehøret til frokosten. 
 
Med feltsportshilsen 
Feltsportsinspektøren 

 

 

Danmarksmesterskab 
i Feltsport 

26. september 2014 
 
AS-Feltsport hjemtog i år både det individuelle 
danmarksmesterskab, andenpladsen og hold-
mesterskabet. I tillæg fik de gamle drenge også 
et holdmesterskab og fine individuelle placerin-
ger. 
 
DM-Feltsport blev i år arrangeret af Skive gar-
nison, og konkurrencerne foregik på Mors. Vi 
kørte op dagen før, en hyggelig tur hvor snak- 
xxxxxxxxxx 

 
ken gik lystigt. Indkvartering på Skive kaserne. 
Efter morgenmaden kørte vi til stævnepladsen, 
som lå i kanten af Legindbjerge skov, lige syd 
for Nykøbing Mors. 
 
Første disciplin var feltskydning med pistol, som 
foregik i strandengene på vestsiden af Mors. Fi-
ne, regulære skydninger, der gav god spred-
ning. Derpå transport til kortlæsning og af-
standsbedømmelse midt på Mors, stationspunk-
terne var i kanten af hver sin kirkegård (som jo 
ligger højt). Kortlæsningen virkede let, men gav 
alligevel god spredning. Herfra videre til stæv-
nepladsen og håndgranatkast. Og så var vi klar 
xxxxxx 
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I midten vinder HE Ulrik Nielsen, 
th. nr. 2 Christian Saxe 

 
 

til orienteringsløbet i den stærkt kuperede skov 
Legind Bjerge. Ikke hele skoven var med på 
kortet, og det lykkedes flere (dog ingen AS’ere) 
at forvilde sig uden for kortet og bruge meget 
tid på at finde tilbage. 
 
Tilbage på stævnepladsen ventede vi spændt 
på at beregningerne indløb, og vinderne skulle 
kåres. Der blev trængsel af AS’ere på præmie-
skamlerne. Ulrik Nielsen blev danmarksmester. 
Tillykke Ulrik. Christian Saxe blev nr. 2. Og 
sammen med Kai Willadsen hjemtog de hold-
mesterskabet, flot. Det skal nævnes at Kai har 
passeret de 60 år, men stadig magter at kæm-
pe med de unge. 
 
I veteran 1 klassen blev Jørgen Pedersen nr. 2 
og i veteran 2 vandt Peter Werling. Sammen 
med Niels-Erik O. Hansen vandt de holdme-
sterskabet for gamle drenge. 
 

Peter Werling 

Herre A  Håndgr. Afstand Kortlæsn. Skydning O-løb Samlet 

nr. 1 Ulrik Nielsen, AS 24 6 11 3 53 97 

nr. 2 Christian Saxe, AS 16 5 4 5 81 111 

nr. 6 Kai Willadsen, AS 20 6 10 8 95 139 

nr. 9 Troels Christiansen, AS 26 11 20 54 59 170 

         VET 1         

nr. 1 Jess Rasmussen, IFK 18 7 18 21 41 105 

nr. 2 Jørgen Pedersen, AS 6 2 36 23 45 112 

nr. 4 Aksel Iversen, AS 14 6 22 23 70 135 

nr. 5 Carsten Sveding, AS 12 9 24 44 67 156 

         VET 2         

nr. 1 Peter Werling, AS 22 9 13 7 43 94 

nr. 4 NEO Hansen, AS 12 7 31 11 50 111 

         Hold, herre A      Samlet 

nr. 1 AS: Ulrik Nielsen, Christian Saxe og Kai Willadsen     348 

nr. 2 AKIF: Jan Møller, Jan Schnack og Jes Mose Jensen     370 

         Hold, ÆOB/VET      Samlet 

nr. 1 AS: NEO Hansen, Peter Werling og Jørgen Pedersen     324 

nr. 2 HPRD Kbh: Jens Jørgen Hansen, Kent Pihl og Erik Brühl   333 

nr. 3 HPRD Fyn: Per Søgård, Børge Pedersen og Hans Villy Jensen   345 
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AS hold vinder af DM feltsport HE for hold: 
Kai Villadsen, Ulrik Nielsen og Christian Saxe 

 

AS vinderhold ved DM feltsport ÆOB/VET 
Jørgen ”Udestue”, NEOH og Peter W 

 

 

 
 
 
 

Skydedag på Bjerget 
25. oktober 

 
Feltsportssektionen afholdt en træningsdag 
med biathlon-geværer på bjerget den 25. 
oktober.  
 
5 skytter trodsede vejrliget.  
 
 

 
På billedet konstitueret kyndig skydeleder 
frk. Saxe, NEOH, Saxe (Senior) og Birger. 

 

 
 

 

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 

 

 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen. 
Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
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Åbent Mesterskab 
i O-biathlon i 

Frederikshåb Plantage 
1. - 2.- november 2014 

 
Med Christen Laursen som primus motor havde 
Kolding OK påtaget sig opgaven med at arran-
gere Åbent Mesterskab i O-biathlon. Stævnet 
var henlagt til Frederikshåb Plantage, hvor Ulrik 
Staugaard tog sig af banelægningen - han valg-
te lige at revidere kortet i forbindelse med re-
kognoscering for at sikre, at ingen skulle tage 
hjem og ikke føle, at de havde fået maksimale 
udfordringer under de bedst mulige betingelser. 
 
Vejrguderne valgte at ramme Frederikshåb og 
tilstødende sogne med nærmest forårsagtige 
tilstande, og dette sammenholdt med ovennævn-
te kvalitetsbanelægning betød, at alle fik en på 
”opleveren” hvad angik orienteringsmæssige ud-
fordringer, og Saxe fandt på den hårde måde ud 
af, at skridttælling godt kan betale sig - også 
selvom posten ”nok bare lige ligger derinde”. 
 
Lørdagens klassiske konkurrence bestod af lig-
gende skydning, punktorientering, fri orientering 
og afslutningsvist liggende skydning. Denne me-
tode var nødvendig af hensyn til skydebanens 
ringe bredde, men til gengæld slipper man for 
det enerverende løbemoment mellem de 2 skyd-
ninger. Punktorienteringen gav mange en del 
udfordringer, da banelæggerens indgående 
kendskab til terrænet betød, at der var valgt nog-
le udfordrende punkter i banen og sigteposterne 
var placeret således, at ældre herrer var presset 
helt i bund på synet ved flere lejligheder. 
 
Frederikshåb er kendetegnet ved et stort åbent 
område, der i daglig tale kaldes ”7-års-søerne”, 
da området står under vand hvert 7 år, men der 
er også et stort åbent men temmelig kuperet he-
deområde, hvor banelæggeren havde valgt at 
lægge tyngde for alle baner, og dermed var vi 
absolut tvunget til at holde styr på retning og 
højdekurver hele tiden. 
 
Søndagens mellemdistance med 4 skydninger 
og 3 orienteringssløjfer satte alle under pres 
igen, da banelæggeren havde udset sig stort set 
alle små luskede lysninger, lavninger og højde-
xxxxx 

 

punkter, der kunne opdrives i skoven, og dette 
sammenholdt med stresspåvirkningerne fra (alle) 
strafrunderne betød, at man overalt så oriente-
ringsløbere, der granskede kortet i et fortvivlet 
forsøg på at begrænse tidstabene bedst muligt. 
 
”Ugletrøjen” blev luftet i H21, H40 og H55, og det 
lykkedes da også at hjemtage nogle podieplace-
ringer.  
 
Nicolai stod til at vinde lørdagens klassiske kon-
kurrence i H21, men demonstrerede ægte 
sportsmanship ved at melde til arrangøren, at 
man havde lavet en fejl ved registrering af hans 
skydning, og han derfor rettelig ”kun” skulle have 
2. pladsen.  
 
Saxe fik 2. pladsen i H40, og nærværende skri-
bent hjemtog på mirakuløs vis 3. pladsen i H55 
efter en katastrofal skydning. 
 
Søndagens konkurrence udløste 1. pladsen til 
Nicolai i H21, og Saxe fik igen 2. pladsen i H40, 
mens undertegnede ikke magtede at tage det 
rigtige kort og endte således ude i mørket. 
 
Efter uddeling af præmier og fortjente klapsalver 
til arrangørerne kunne biathlonsæsonen 2014 
erklæres for afsluttet, og de ca. 60 fremmødte 
løbere fra Danmark, Sverige og Tyskland ilede 
nu hjemad. 
 
Resultater: www.biathlon.dk  
 

Jørgen Pedersen 
 

 
 

I midten Nicolai Nielsen vinder af mellemdistance 

omgivet af slagne svenskere 

  

http://www.biathlon.dk/
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Terrænpistol 
på Bjerget 
26. oktober 

Søndag den 26. oktober 2014 blev 
der afholdt terræn pistolskydning på 
Bjerget. Skytterne mødtes kl. 9.00 
til fælles morgenkaffe og opbygning 
af banerne. Ved hjælp fra Alexan-
dru Datcu blev alle rør til skivehol-
derne fundet, og banerne blev hur-
tigt opstillet. Vejret viste sig også 
fra den gode side, hvor vi alle kun-
ne nyde en dejlig efterårsdag med 
mildt vejr. 
 
12 skytter deltog i skydningen, der 
bestod af 7 stationer med i alt 24 
mål. Samlet vinder blev 4195 Ale-
xandru Datcu med 57 point.  
 
Efter endt skydning og nedbrydning 
af banerne kunne skytterne afslutte 
dagen med en velfortjent portion 
chili con carne i messen. En stor 
tak til alle deltagerne for hjælpen 
med baneopbygning og nedbryd-
ning samt hjælpen til afviklingen af 
skydningen.  
 

4276 Skovhus Jensen 
 
 
 
 
 

Skydning på langt hold 

 

 
 

Flot efterårsdag med terrænskydning på Bjerget 
 

 
 

Pistolterrænskydning i flotte omgivelser 
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Mads Buhl i gang med 
skydning på faldmål 

En stolt Birger Hoff fremviser 
træf på begge skiver 

 
 

Nummer Navn   
Antal 
skiver 

Antal 
træf Total  Placering 

 

4195 Alexandru Datcu 23 34 57 1 

4276 Palle Skovhus Jensen 22 30 52 2 

3901 Per Bannow 17 23 40 3 

4159 Christian  Øelund 17 23 40 4 

3745 Finn Scheibye 17 22 39 5 

3801 Birger Hoff 16 21 37 6 

4193 Jakob Watz Andersen 17 18 35 7 

3512 Svend Mørup 15 18 33 8 

3582 Ole Hasselbalch 14 16 30 9 

4426 Mads Buhl 13 16 29 10 

3797 Lars Therkelsen 13 13 26 11 

4419 Katrine  Bannow 11 14 25 12 
 
 

 
 

Afslutning på en god dag med spisning og sang 
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Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
 

Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 
 
 

 

 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen. 
 

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
 

 

 

Reservér allerede nu alle AS-datoerne (se side 4) i kalenderen 
 

HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 

 
 

 

 

Adresseændringer skal sendes til kontoret. 

Ændringer til adresse, telefon og mail 
skal sendes til kontoret. 

 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
bedes dette også meddelt kontoret. 

 
 

 

 

Brænde sælges 
 

Se side 3 

 
 

 

 

Servicemeddelelse 
 

Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol 
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse 

Regler og sidste frist vil kunne ses på www.as-kbh.dk 
 
 

  

http://www.as-kbh.dk/
http://www.as-kbh.dk/


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


