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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 / 2335 6822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
 

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 

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

  Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
  Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
  Udlejning: Birger Hoff Se ovenfor 

 

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 9. november 2015. 

 
Afleveret til postvæsenet den 2. september 2015. 

 

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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Nr. 3 - September 2015 - 79. årgang 
 

Forsidebilledet: AS-P7 - skydning, præsentation - se side 10 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Høje Sandbjerg lejren har 

snart 100 års jubilæum. 
 

 

Det vil blive fejret på behørig vis 

 

fredag 13. maj 2016 
 

En arbejdsgruppe arbejder 

lige nu med arrangementet, 

som kommer til at omfatte 

både dagen og aftenen. 

 

 

Reservér allerede nu dagen.  
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Runde fødselsdage 2015 

 
I sidste nummer af bladet glemte vi 
 

23. juli 4106 Adam Wagner 40 år 
 

Vi undskylder - og håber, at vi denne gang 

husker alle. 

 

 5. sept. 4292 Leif Berg Sørensen 75 år 

 1. okt. 4461 Jacek Slazak 55 år 

 6. okt. 4419 Katrine Kleffel Bannow 25 år 

11. okt. 4411 Zoltan Eros 35 år 

11. okt. 4248 David Camre 30 år 

20. okt. 3156 Leif Vanggaard 80 år 

20. okt. 4338 David Larsen 50 år 

26. okt. 4470 Christian van Zanten 30 år 

30. okt. 3538 Henrik Mørkeberg 70 år 

11. nov. 3918 Flemming Frank 55 år 

21. nov. 3963 Thomas Klingemann 50 år 

22. nov 4235 Kitt Bjerregaard 30 år 

23. nov. 4457 Jesper Linders 25 år 

26. nov. 4294 Pilar à Porta 50 år 

29. nov. 3166 Steen Kledal 80 år 
 

Til lykke 
 

 Planlagte arrangementer i 2015 
 
6. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Brønshøj Skole  

- januar   Skydning  Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

9. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinspektør 

7.-8. marts  Feltsport O-biathlon stævne Bjerget 

21. marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 

30. april  18.30  Forening  Spisning Bjerget 

30. april  19.30  Forening  Generalforsamling  Bjerget  

5. maj  Forening Arr. i anledning af befrielsen Bjerget 

9. maj   Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget / Rude Skov 

12. maj  17.00  Gymnastik  Sommerafslutning  Bjerget 

13. juni  Foren+Sky+Fsp AS-P7/SKIF Revingehed 

20. juni  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 

23. juni  19.00  Foreningen  Sct. Hans aften  Bjerget (se side 3)  

22. august  Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 

25. august  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

--------------- 

8. september  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Brønshøj Skole 

26.-27. september Sandbjerg Arbejdsweekend Bjerget 

3.-4. oktober  Skydning Universitetsmatch København 

31. oktober  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 

5. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 

6. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

- december 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skole / Lyngby 

15. 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 

  

http://www.as-kbh.dk/
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”Kære venner. 
 
Sommeren er ved at være slut, og gymnastikken starter igen om tirsdagen den 8. september kl. 
16.55 på Brønshøj Skole. Om fredagen er det atter gymnastik kl. 16.55 på Korsager Skole i Husum. 
Og således fortsætter vi indtil videre. 
 
Leifs mobilnummer er 8151 1545, - hvis du undtagelsesvis skulle blive lidt forsinket. 
 
Motionsholdet gør gymnastik tirsdag og fredag i perioden september - medio maj. 
 

 Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30  
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7,  
drengesal 105 (indgang A og via mu-
siklokalet til drengegymnastiksalen).  

 

 Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 
Korsager Skole, Husum, indgang Gislin-
gevej 16 (fælles indgang kl. 17.00 præcis 
og fælles udgang ca. kl. 18.20). 

 

 

 
 

 

         
 

         
 

          
 

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 / 2037 7717 

kontor@as-kbh.dk 
 

eller spørg i sektionerne 
eller på Bjerget 

  

http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
mailto:kontor@as-kbh.dk
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Sct. Hans Aften 2015 

Sct. Hans aften blev traditionen tro fejret med 
middag, hyggeligt samvær og bål på Bjerget. 
Forårets ualmindelige kolde og regnfulde vejr 
holdt heldigvis pause netop denne aften, og gav 
de 32 spisende gæster mulighed for at nyde 
den flotte udsigt fra Toppen inden middagen. 
 
 Hjemmeværns- og gymnastikinspektionen 
havde arrangeret en flot middag. 
 
 Det flotte vejr holdt heldigvis aftenen ud og 
Sandbjerginspektionen fik ild i bålet ved første 
forsøg. Selskabet var i mellemtiden vokset til 
ca. 40 inkl. 3 hunde. 
 
 Båltalen blev holdt af nu pensioneret oberst 
Lars Møller. Høje Formand gav en kort intro-
duktion af Lars Møller og nævnte bl.a., at man-
ge af gæsterne sikkert har hørt den ”rapkæfte-
de oberst” der sjældent har holdt sig tilbage for 
at sige den militære ledelse imod, også selv om 
det var forsvarschefen eller ministeren.  
 
 Lars Møller er en flittig skribent og har alle-
rede et omfattende forfatterskab bag sig, der 
strækker sig lige fra den første bog ”Operation 
Bøllebank” til hans sidste udgivelse ”Ledelse er 
ikke Raketvidenskab”. 
 
 Foruden at være skribent er Lars også en 
flittig foredragsholder inden for emner der rela-
terer sig til militær og ledelse. 

 Temaet for Lars Møllers båltale var det 
danske forsvars internationale renomme efter 2. 
Verdenskrig.  
 
 Lars Møller tog udgangspunkt i den danske 
modstandskamp, der betød, at Danmark blev 
anerkendt som hørende til de sejrende nationer 
efter krigen. På trods heraf valgte Danmark i en 
lang periode i relation til vores medlemskab af 
NATO ikke at bidrage med mere end højst nød-
vendigt, og på den politiske front bidrog fodno-
tepolitikken også til, at vore allierede med rette 
så meget kritisk på Danmarks forsvarspolitik. 
 
 Denne holdning blandt vore samarbejds-
partnere ændredes først for alvor, da Danmark 
tog aktivt del i Irak- og Afghanistankonflikterne. 
I denne periode opbyggede det danske forsvar 
et meget respekteret renomme, som vi fortsat 
lever højt på. 
 
 Lars Møllers pointe er, at med de meget 
store reduktioner, som det danske forsvar er 
blevet pålagt over de senere år, ikke i længden 
vil være i stand til at opretholde vore samar-
bejdspartneres militærfaglige respekt, og det vil 
være meget beklageligt. 
 
 Efter den tankevækkende båltale sang sel-
skabet ”Vi elsker vort land” og afsluttede den 
flotte og hyggelige aften med ”Fanesangen”. 
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Middagen i mandskabsmessen 
 

     
 

 Sandbjerginspektøren tænder bålet Aftenens taler: Lars Møller 
 

 
 

Båltalen 
  



8 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryllup på Høje Sandbjerg 
 

  
Daglig drift 

 
Efter afslutning af renovering af bygninger-
ne og lejrgaden i det tidlige forår, har livet 
på Høje Sandbjerg været siden været præ-
get af drift af lejren med udlejning og med-
lemsbrug.  

 

 
 

Stiforløb mod vest nord for skellet 

 
 Som noget nyt har 4252 Peter Henriksen indgå-
et ægteskab med Christina Johansen ved egetræet 
vest for Søen. En festlig og romantisk begivenhed 
med vor smukke grund som en passende ramme. 
Det er rart at se, at også de yngre medlemmer af 
foreningen vælger at bruge Høje Sandbjerg til deres 
mærkedage. 
 

Fredningssagen 
 
Sagen om fredningen af Søllerød Naturpark er ved 
at være afsluttet. Forleden kom den sidste instans 
Miljø- og Natur Klagenævnet med en orientering, 
om deres kendelser, der skal ligge til grund for den 
endelige fredning. Foreningens energiske indsats 
over de sidste mange år har mildnet de skadelige 
virkninger af Rudersdal Kommune og Naturstyrel-
sens oprindelige forslag til fredning.  
 
 Forslaget om offentlighedens fri adgang til vort 
øvelsesterræn er endeligt fjernet. 
 
 Forslaget om en offentlig sti slyngende sig over 
grunden fra sydøst lågen, langs engen, over hånd-
boldbanen og op langs stendiget på vor side til 
nordvest lågen er ændret til en offentlig trampesti 
fra Toppen gennem nordøst lågen, langs stendiget, 
så over diget og fortsættende det meste af vejen 
nord for stendiget på vore nordlige naboers grunde. 
Stiføringen komme således til at følge det kompro-
misforslag, som foreningen har kæmpet for, nu da 
der skulle være en sti. Det er endvidere slået fast, at 
cykling ikke er tilladt på stien. 
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 Fredningen fastslår, at plejen af området 
skal reguleres af plejeplaner. Her har Inspektio-
nen været på forkant og plejet øvelsesterrænet 
i henhold til en Drifts- og plejeplan, hvis aktuelle 
rulning dækker årene 2011-2021. Danmarks 
Naturfredningsforening vil givet blande sig, men 
det bliver nu ud fra en allerede virkende plan. 
 
 Endelig er der bestemmelser om parkbe-
lysning, skilte og hegn, som over årene vil kræ-
ve ændringer og investeringer. 
 
 Alt i alt finder jeg, at Akademisk Skyttefor-
ening kan være tilfreds. Vi har fået en fredning, 
som trods stien kun i mindre grad griber ind i 
vort daglige virke.  
 

Skoven kalder 
 
Vor flotte grund kræver vedligeholdelse. Træer 
skal fældes, vindfælder skæres op, ahorn skal 
bekæmpes, og visse steder skal der ryddes op i 
skovbunden. Vi afholder derfor  
 

arbejdsweekend 
lørdag 26. og søndag 27. september 

begge dage fra 10 - ca.15. 
 

 Har du lyst til at tage fat derude og arbejde 
med den frodige natur, så meld til Sandbjergin-
spektionen 2530 7655. 
 

3801 Hoff 

 
 

Sø i sol under træer 
 

 
 

Skoven kalder 

 

Fantastisk godt træ til rådighed 

I forbindelse med fredningssagen i Søllerød 
Naturpark har Rudersdal Kommune haft travlt 
med oprydning. På Høje Sandbjerg (Toppen) er 
der blevet fældet et enkelt asketræ, som sikkert 
har fået asketræssyge, og der er blevet skåret 
flere vindfælder op, som stammer fra de sidste 
vintres kraftige storme. Det er bl.a. et birketræ 
og to store egetræer.  
 
 Alt dette træ ligger nu på ”gymnastikplad-
sen”, og vi håber, at det kan sælges i løbet af 
efteråret. 
 
 Egestammerne er typisk 40-50 cm i diame-
ter og omkring 150 cm lange. Askestammerne, 
som nok er 80-90 år gamle, er lidt kortere, men 
stadigvæk meget tunge. 

 
 
 

Ring til kassereren Bo Scheibye 
2335 6822 og få en aftale. 
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83. konkurrence P7/SKIF - AS den 13. juni 2015 
Skydning. 

 
 

Som alle sikkert husker, blev konkurren-
cen mod P7 (P7/SKIF) genoptaget i 
2014. I år var det svenskernes tur til at 
afholde konkurrencen. 
 
 Selv om det gav voldsomme oriente-
ringsmæssige udfordringer for nogle af 
deltagerne, var næsten alle nået frem til 
Södra Skjutbanan omkring kl. 08.45, som 
var det officielle mødetidspunkt. 
 
 I dagens anledning havde P7 ladet 
opføre en lille toiletbygning i tilknytning til 
skydebanen, så vi ikke længere får behov 
for at frekventere den nærliggende lille 
skov. Så må vi håbe, at myggene overle-
ver. 
 
 Efter flere afbud stillede skytterne 
med syv riffelskytter samt den ikke sky-
dende riffelskytte, Niels Schou, og Bjarne 
Sanddahl som holdleder. 
 
 Formanden for SKIF, Pär Olanders, 
bød velkommen til de fremmødte, flagene 
blev hejst og holdene formeret. 
 
 Skydekonkurrencerne blev afviklet på 
P7’s Södra Skjutbana og på Automatba-
nan. 

 

Baneskydning, riffel 
 
Da begge hold stillede med syv skytter blev det aftalt, 
at de seks bedste skytter på hvert hold talte. 
 
 Efter den obligatoriske præsentation af riffelholdet 
kom den svenske hovedskydning på 300 m i gang. 
Med blot 14 skytter i alt kunne skydningen afvikles 
samtidigt for alle. 
 
 Som vanligt lagde Anders Petterson fra P7 sig i 
spidsen med solide 143 p. På de følgende tre pladser 
fulgte Finn Scheibye, Regin Gaarsmand og Hans 
Jørgen Vaaben. Samlet førte det danske hold efter 
den svenske hovedskydning med 760 p foran sven-
skernes 747 p. 
 
 Herefter forlagde vi til 200 m banen, hvor række-
følgen på forunderlig vis blev præcis den samme. Her 
vandt AS med 781 p mod svenskernes 770 p. Her-
med lykkedes det AS at vinde den sammenlagte ba-
neskydning i pæn stil med 1.541 p. mod svenskernes 
1.517 point. 
 
 Da rækkefølgen var den samme i svensk og 
dansk hovedskydning blev den individuelle rækkeføl-
ge dermed 1. Anders Petersson 285 p., 2. Finn Sche-
ibye 271 p., 3. Regin Gaarsmand 269 p og 4. Hans 
Jørgen Vaaben 261 p. 

 

 

    
 

Riffelholdene ved præsentation og flaghejsning 
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Södra Skjutbanan 
 

 

Baneskydning, pistol 
 

På grund af sene afbud kunne AS kun stille med 
fire pistolskytter med Betina Lynnerup som holdle-
der. 
 

 Tak til Christoffer Jespersen for at tage den ca. 
1.500 km lange vej fra Tromsø og ikke mindst tak 
til Katrine Bannow som stillede op med enhånds-
fatning på pistol, selv om Katrine hidtil kun har 
skudt med tohåndsfatning.  
 
 I lighed med 2014 var programmet for sportpi-
stol og militær hurtigskydning skåret ned til en 
halvmatch. 
 
 Individuelt vandt Alf Bohman både sportpistol 
og militær hurtigskydning. I øvrigt med samme po-
inttal, nemlig 279 p. I begge skydningerne blev 
Christoffer Jespersen nr. 2 og Mikkel Ploug Mad-
sen 3. 
 
 Holdresultaterne blev opgjort som summen af 
de tre bedste skytters resultater, og her vandt AS 
begge skydninger med 779 p mod 765 p i sportpi-
stol og 777 p mod 734 p. i militær hurtigskydning. 

Terrænskydning, 
riffel og pistol 

 

Efter frokostpause for de respektive hold gik 
vi i gang med terrænskydningerne. 
 

 På riffel var der tale om en relativt al-
mindelig terrænskydning, indtil vi nåede sid-
ste station, hvor vi kunne skyde hele 12 
skud.  
 
 Hertil kom en forholdsvis giftig inder-
ringsmarkering, hvor skiven spidsede til op-
ad, så det højeste point blev opnået ved at 
tage den største risiko. Her lykkedes det 
Sven Wildmark, P7 at opnå førstepladsen 
med 29 p á point med Anders Petersson P7. 
Hans Jørgen Vaaben opnåede tredjeplad-
sen med 28 p á point med Finn Scheibye. 
P7 vandt holdskydningen med 157 p mod 
146 p til AS. 
 
 På pistol terrænskydningen blev resulta-
tet endnu en gang, at Alf Bohman vandt 
skydningen med Christoffer Jespersen som 
runner-up og Mikkel Ploug Madsen nr. 3. 
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Det sammenlagte 
resultat på riffel 

 
Det fremgår af placeringen i skyd-
ningen om Agnetes Rumps Hæ-
derspris.  
 
 Resultatet blev nok en gang, at 
Anders Petersson slog fast, at han 
er den suverænt bedste skytte i AS-
P7 konkurrencerne over de senere 
år. 
 
 Pladscifrene taler for sig selv: 
 

3745 Finn Scheibye 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RESULTAT SVENSK HUVUDSKJUTNING 
NAMN   LIGG 1  LIGG 2 STÄLLNING SUMMA PLAC 
 
Anders Pettersson  P7  47  49  47  143  1 

Finn Scheibye  AS  46  49  41  136  2 

Regin Gaarsmand  AS  47  45  41  133  3 

Hans Jörgen Vaaben  AS  49  47  33  129  4 

Pär Olanders  P7  45  44  37  126  5 

Thomas Fjeldborg  AS  46  49  31  126  6 

Bengt Bengtsson  P7  48  44  30  122  7 

Ola Hvamstad  AS  44  48  29  121  8 

Sven Wildmark  P7  47  47  26  120  9 

Adolf Andersson  P7  45  39  34  118  10 

Henrik Frost  P7  42  46  30  118  11 

Sven-Ola Jönsson  P7  42  46  28  116  12 

Pia Vaaben  AS  45  46  24  115  13 

Svend Mörup  AS  44  43  26 113  14 

 
RESULTAT LAGTÄVLING SVENSK (De 6 bästa resultaten):  AS: 760 
      P7: 747 
  

Skytte Bane Terræn I alt

Anders Petersson 1 2 3

Finn Scheibye 2 4 6

Hans Jørgen Vaaben 4 3 7

Bengt Bengtsson 5 6 11

Sven Wildmark 10 1 11

Pär Olanders 8 5 13

Regin Gaarsmand 3 13 16

Thomas Fjeldborg 6 11 17

Ola Hvamstad 7 10 17

Pia Vaaben 11 7 18

Henrik Frost 13 9 22

Sven-Ola Jönsson 14 8 22

Adolf Andersson 9 14 23

Svend Mørup 12 12 24

Pladsciffer

Agnetes Hæderspris
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Formandsskydningen 
 
Formandsskydningen stod herefter mellem 
formanden for P7/SKIF, Pär Olanders og Høje 
Formand, 3849 Aksel Iversen. Pär havde den 
klare fordel, at han havde deltaget på riffelhol-
det og derfor var i form til dysten. Resultatet 
blev derefter: 
 
 Næstsidst Pär Olanders 48 
 Næstbedst Aksel Iversen 44 

 

 
 

Formandsskydning 
 

    
 

Södra Skjutbanan 
 

    
 

 Thomas Fjeldborg i ”fuldt ornat” 200 m standpladsen 
 

 
 
VIP gruppen 
 

X², X³, X og 
Høje Formand 

 

og (yderst t.h.) 
 

Sigvard Andersson, 
 

her i samtale med 
en anden veteran, 
Adolf Andersson 
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RESULTAT DANSK HUVUDSKJUTNING 2015 
NAMN   LIG KNÄ STÅ SUM PLAC X 10 9 
 
Anders Pettersson  P7  50  49  43  142  1  5  4  5 

Finn Scheibye  AS  50  48  38  136  2  3  5  3 

Regin Gaarsmand  AS  50  43  43  136  3  0  8  2 

Hans Jörgen Vaaben  AS  50  44  38  132  4  3  4  3 

Bengt Bengtsson  P7  49  47  36  132  5  3  3  5 

Adolf Andersson  P7  41  45  43  129  6  3  0  5 

Ola Hvamstad  AS  50  45  32  127  7  4  1  6 

Thomas Fjeldborg  AS  49  42  35  126  8  4  2  3 

Sven Wildmark  P7  45  45  36  126  9  1  2  7 

Svend Mörup  AS  45  45  34  124  10 0  4  5 

Pia Vaaben  AS  46  41  35  122  11 1  0  6 

Pär Olanders  P7  47  46  28  121  12 0  5  5 

Sven-Ola Jönsson  P7  47  40  33  120  13 1  2  5 

Henrik Frost  P7  49  35  34  118  14 7  1  1 

 
RESULTAT LAGTÄVLING DANSK (De 6 bästa resultaten):  AS: 781 
      P7: 770 
 
 

RESULTAT LAGTÄVLING BANA (De 6 bästa resultaten) 

  Dansk  Svensk  Totalt 
 AS:  781  760  1541 
 P7:  770  747  1517 

 
 
RESULTAT FÄLTSKJUTNING 2015 
   STN     STN 
NAMN   1  2  3  Po  A  B  C  Po  SUMMA  Poäng  Plac 
 
Sven Wildmark  P7  6  5 6  22  2  5  5  45  29  67  1 
Anders Pettersson  P7  6  5  6  20  2  5  5  38  29  58  2 
Hans Jörgen Vaaben  AS  5  6  6  22  2  4  5  36  28  58  3 
Finn Scheibye  AS  5  5  6  24  5  5  2  27  28  51  4 
Pär Olanders  P7  5  5  5  16  2  4  5  42  26  58  5 
Bengt Bengtsson  P7  6  5  5  17  2  5  3  29  26  46  6 
Pia Vaaben  AS  5  4  5  12  2  3  5  38  24  50  7 
Sven-Ola Jönsson  P7  4  3  6  14  4  2  5  36  24  50  8 
Henrik Frost  P7  5  3  5  14  3  2  5  38  23  52  9 
Ola Hvamstad  AS  5  2  4  12  3  5  4  33  23  45  10 
Thomas Fjeldborg  AS  5   5  14  4  3  5  39  22  53  11 
Svend Mörup  AS  3  2  4  10  4  3  5  38  21  48  12 
Regin Gaarsmand  AS  5  2  5  12 2  1  5  38  20  50  13 
Adolf Andersson  P7  2  4  2  5  1  5  3  27  17  32  14 
 
RESULTAT LAGTÄVLING FÄLTSKJUTNING (De 6 bästa resultaten) P7 157  
 AS 146 
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Pistolskydning og markering  
 

 
 

Resultatlista för Pistolgrenarna i tävlingen AS - P7 
     

             Individuell Platssiffra  
     

Nationspoäng totalt 
  (alla PISTOL-grenarnas individuella platssiffra) 

  
(3 bästa skyttarna i varje gren) 

  

             

Namn Sport 

MR

F Fält 

Plac. 

poäng 

Individ 

plac. 

 
Nation Sport MRF Fält Totalt Plac. 

Alf Bohman 1 1 1 3 1 

 
AS Hold 1 1 1 3 1 

Christoffer Jespersen 2 2 2 6 2 

 
P7 Lag 2 2 2 6 2 

Mikkel Ploug Madsen 3 3 3 9 3 

       Alexandru Datcu 5 4 4 13 4 

 
silver och brons särskiljdes 

 
David Olsson 4 5 5 14 5 

 
med särskjutning i fältskjutning 

 
Martin Rydman 7 6 8 21 6 

 
med  5 mål på 11 sekunder en hand 45 ° 

Martin Neubauer 6 9 6 21 6 

       Bengt-Åke Almlund 9 8 7 24 8 

       Katrine Kleffel Bannow 8 7 9 24 8 
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Sportpistol 

            
         

Duell skjuts inte 2011 och 2012 gren 

stand   Precisions serier del Snabbskytte (duell) del Total plats 

plats Namn 1 2 3 4 5 6 S:a 1 2 3 4 5 6 S:a summa siffra 

6 Alf Bohman 47 48 46 0 0 0 141 44 45 49 0 0 0 138 279 1 

9 Christoffer Jespersen 48 46 45 0 0 0 139 41 44 43 0 0 0 128 267 2 

13 Mikkel Ploug Madsen 45 47 40 0 0 0 132 41 45 45 0 0 0 131 263 3 

14 David Olsson 41 44 42 0 0 0 127 43 43 47 0 0 0 133 260 4 

7 Alexandru Datcu 38 41 39 0 0 0 118 44 47 40 0 0 0 131 249 5 

12 Martin Neubauer 42 39 40 0 0 0 121 28 38 39 0 0 0 105 226 6 

10 Martin Rydman 31 35 40 0 0 0 106 31 40 32 0 0 0 103 209 7 

11 Katrine Kleffel Bannow 38 33 42 0 0 0 113 37 25 11 0 0 0 73 186 8 

8 Bengt-Åke Almlund 23 12 34 0 0 0 69 44 29 26 0 0 0 99 168 9 

    

res 1 res 2 res 3 summa plac 

 
3 bästa svenska resultat       279 260 226 765 2 

 
3 bästa danska resultat       267 263 249 779 1 

 

Pistol MRF (Military Rapid Fire) 
 

     Namn 10 s 8 s 6 s   gren 

  

 

del del del totalt plats 

skytt Namn poäng poäng poäng poäng siffra 

6 Alf Bohman 94 94 91 279 1 

9 Christoffer Jespersen 94 90 80 264 2 

13 Mikkel Ploug Madsen 90 82 87 259 3 

7 Alexandru Datcu 88 81 85 254 4 

14 David Olsson 82 73 84 239 5 

10 Martin Rydman 84 48 84 216 6 

11 Katrine Kleffel Bannow 66 59 32 157 7 

8 Bengt-Åke Almlund 57 47 45 149 8 

12 Martin Neubauer 0 0 0 0 0 
 

  

res 1 res 2 res 3 summa plac 

 

3 bästa svenska resultat 279 239 216 734 2 

 

3 bästa danska resultat 264 259 254 777 1 
 

  

Pistol Fältskjutning 
       

             
pl Namn - träff skott 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng plac särskiljn poäng 

6 Alf Bohman 8 9 8 9 11 11 10 4 70 1   

9 Christoffer Jespersen 9 9 8 8 9 8 7 7 65 2 Särskyd 8 point 

13 Mikkel Ploug Madsen 9 8 7 9 8 10 7 7 65 3 Särskyt 4 point 

7 Alexandru Datcu 8 7 8 4 11 9 10 6 63 4   

14 David Olsson 9 8 6 5 9 9 5 5 56 5   

12 Martin Neubauer 3 5 6 8 6 3 6 4 41 6   

8 Bengt-Åke Almlund 5 2 4 6 9 4 4 4 38 7   

10 Martin Rydman 0 2 2 2 4 6 2 0 18 8   

11 Katrine Kleffel Bannow 0 0 3 0 5 0 2 4 14 9   

  

res 1 res 2 res 3 summa plac 

      

 

3 bästa svenska resultat 70 56 41 167 2 

      

 

3 bästa danska resultat 65 65 63 193 1 
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Feltsport 
 

 
 

Præsentation i skoven - Stefan Mitkiewitz (i stribet bluse) orienterer 

 
Årets stævne mellem AS og P7 foregik i Sveri-
ge med udgangspunkt i det naturskønne Re-
vingehed. Eftersom konkurrencen foregik i Sve-
rige, bestod konkurrencen af de svenske felts-
portsdiscipliner: Pistolskydning, punktoriente-
ring, orienteringsløb og håndgranatkast i nævn-
te rækkefølge. 
 
 Konkurrencen er meget traditionsrig, og 
hvert hold stiller med 6 udvalgte deltagere, som 
holdlederen nøje har udvalgt på baggrund af 
forårets resultater. Således også i år, hvor det 
udvalgte AS-hold bestod af Henrik Plenge Jen-
sen, Jørgen Pedersen, Christian Saxe, Troels 
Christiansen, Jørgen Nielsen og Ulrik Nielsen. 
De fire bedste tæller i holdkonkurrencen. Car-
sten Sveding og Nis Schmidt var udset til (alt 
efter formen) at fungere som holdleder og re-
serve.  
 
 Men feltsportskonkurrencen 2015 vil blive 
husket for andet end de sportslige præstationer. 
På grund af det royale bryllup i Stockholm kun-
ne P7 kun stille med 2 (to) deltagere. En meget 
skuffet og ydmyg svensk holdleder, Stefan Mit-
kiewicz, måtte derfor bede om forstærkning af 
det svenske hold hos AS. Efter kort (men grun- 
xxxxx 

dig) overvejelse aftaltes det mellem de to hold- 
ledere, at P7 kunne blive forstærket med Car-
sten og Nis, eftersom begge i kraft af tidligere 
ophold i Sverige ville være i stand til at forstå og 
efterleve råd og direktioner fra P7’s holdleder !! 
 
 Som det fremgår af resultatskemaet, så blev 
AS en suveræn vinder i alle enkeltdicipliner, 
teknikprisen samt holdkonkurrencen! Jo det blev 
en festdag for AS, og under aftenens festmiddag 
blev der skålet og klappet af både de enkelte 
AS-vindere og AS-holdet, men også for, at man i 
god sportslig ånd kunne hjælpe hinanden på 
tværs af landegrænserne, når der var kraftigt 
mandefald. Men mon ikke P7 vil gøre en ekstra 
indsats næste år for at stille et 6-mands hold? 
 
 Nedenfor følge de enkelte vinderes beret-
ning fra dagens konkurrencer.   

 
Pistolskydning v/ Christian Saxe 
 

Alt arbejde med at få udvekslet våben, lavet 
transport tilladelser samt udfyldt deklaration var 
næsten unødvendigt; idet svenskerne havde et 
stor antal ’ledige’ våben; og deres våben havde 
sportssigtemidler. 
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Punktorientering: Carsten - i dagens anledning svensker i AS-dragt -  
 Henrik på vej væk fra en post afleverer kortet til Torbjörn Rix 

 
 Indskydningen blev indledt med 3 gange 5 
skud på 1 min., så alle havde mulighed for at 
blive fortroligt med deres våben; selve skydnin-
gen bestod af 2 skydninger - 1. skydning med 3 
skiver og 6 patroner på 25 sek. og 2. skydning 
med 6 skiver og 12 patroner på 50 sekunder.  
 
 Da den største skive var på størrelse med 
en dansk 1/4 skive og afstanden var ca. 30 m 
var det ikke nogle lette skydninger. Når skiver-
ne var i farverne rød, orange, brune, lysegrøn-
ne, mørkegrønne og sorte samtidig med at kug-
lefanget var sort; så skulle en ny måde at sigte 
på indøves; og meget hurtigt. Så en rød/hvid 
maling af sigtemidlerne overvejes ! 
 
 Man kunne opnå 75 point ved skydningen - 
skyderesultaterne varierede fra 21 til 60 point - 
ingen formåede at ramme alle skiverne!  
 

Punktorientering v/ Troels Christiansen 
 

I smukke omgivelser ved Snogesholm syd for 
Sjöbo startede vi efter tur ud på den 2,5 km 
lange punkt-O, som efter danske forhold med 5 
mål i banen og 5 mål, man skulle kigge langt 
efter.  
 
 For mit vedkommende tog det lige lidt tid at 
komme ind på kortet, men efter post 2 hjalp 
det.  
 
 En punkt-O bane kan stort set aldrig sige 
sig fri for kommentarer efterfølgende, og der 
var også lidt denne gang. Et enkeltstående træ 
xxxxxx 

midt i et stort område med spredte træer ad 
libitum, en ekstra el-mast?, en post, som ikke 
stod helt, hvor jeg mente tyngden i slugten var 
osv. Men skidt, for det var rigtig sjovt.  
 
 Jeg pressede på, men gjorde nok lidt for 
mange og lange stop. Havde 4 mm fejl og vandt 
2-3 min foran Henrik Plenge, der med 3 mm og 
et godt tempo havde lagt godt fra land. 
 
Orientering v/ Troels Christiansen 
 

Straks videre ud på orienteringsbanen med ti-
den rullende. 5,4 km i et relativt enkelt skånsk 
terræn voldte ikke AS’erne de store kvaler.  
 
 Det var snarere varmen, som gjorde arbej-
det hårdt for både lår og hoved. Feltsportsin-
spektøren var ved kortskiftet sågar ved at sni-
ge sig ud på et 180 graders bom, men fik be-
grænset skaden og slog følge med 2. felts-
portsinspektør, efter denne havde nået at tisse.  
 
 Jeg tillod mig, at være hurtigst, 4-5 min 
foran den svenske fare ved Marcus Bill.  
 
 Ulrik havde nok vundet denne, hvis ikke en 
gamle baglårsskade tvang ham til at gå begge 
discipliner. 

 
Håndgranatkast v. Henrik Plenge Jensen 
 

Efter tre meget spændende og udfordrerne di-
scipliner i sommervarmen var vi nået til 4. og 
sidste disciplin - håndgranatkast.  
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P7 havde fundet et hel flok gamle-
feltsportsveteraner som arrangører. 
Her er de sammen med VIP’erne.  
Fra venstre:  
 

 Erling Heidler (FSP 1972-

2000 - vandt 1984 - 

X-formand) 

 Stig Pettersson (1959-1989 - 

flere gange arrangør) 

 Steen Kledal (GV 1970-1971 

- X²-formand) 

 Aksel Iversen (FSP 1980-

2001 - Høje Formand) 

 

 Sune Lindgren (FSP 1969-  2005 - vandt 1978, 1982, 1986, 1988, 1990, 1992 og 2002) 

 Olle Olsson (FSP 1952-1991 / GV 1995-2007 - flere gange arrangør) 

 Toni Forsberg (FSP 1977-2007) 

 Sigvard Andersson (FSP 1953 / GV 1969-1989 / P 2014 - P7’s traditionsbevarende - mange-

årig kontaktperson og arrangør) 

 Torbjørn Rix (FSP 1978-2002 - vandt 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 og 2001) - flere gange ar-

rangør) 

 Mogens Løppenthien (GV 1954 - X³-formand) 

 Egon Persson (flere gange arrangør) 
 

og på billedet øverst på side 17 ses også: 
 

 Stefan Mitkiewitz (FSP 1983-2009 - flere gange arrangør) 

 
 
 Ved ankomsten til håndgranatbanen var vi 
alle spændte på at høre den foreløbige stilling 
efter de tre første discipliner, da arrangørerne 
havde holdt kortene tæt på kroppen. 
 
Jeg havde svært ved at vurdere min egen place-
ring i det stærke felt og da vi skulle tre år tilbage, 
for at finde min seneste deltagelse i AS/P7, så 
var forventningerne skruet godt ned. Jeg havde 
imidlertid haft en god skydning, men o-løb bar i 
den grad præg manglende form. 

 
 Efterhånden som Torbjörn afslørede det fore-
løbige resultat ved at oplæse navnene med den 
dårligst placerede først og mit navn blev ved at 
være i hatten, må jeg tilstå at hjertet begyndte at 
hoppe lidt. Torbjörn kunne afsløre, at 10 strafpo-
int adskilte nr. 1-5, så intet var afgjort endnu.  

.  
 Mit navn røg sidst op af hatten, med Christi-
an og Jørgen henholdsvis 1 og 2 strafpoint efter 
- uha. Nu var spændingen for alvor til at mærke. 
 
 Jeg forsøgte at bevare roen og tro på, at jeg 
ville være i stand til at kaste lige så godt som de 
andre. Når jeg skulle kaste som sidste mand, 
ville jeg trods alt vide, hvad der skulle til at beva-
re 1. pladsen ! 
 
 Det blev en spændende og tæt håndgranat-
konkurrence, hvor flere skiftede placeringer. Det 
lykkedes heldigvis ikke Jørgen, at få styr på alle 
granaterne og da Christian var skadet i armen 
og kastede underhåndskast, var kravet, da jeg 
skulle kaste, ikke helt urealistisk til at vinde kon-
kurrencen.  
xxxx 
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 Jeg startede ud i rimeligt 
tempo, og efterhånden som jeg 
fik kastet granaterne af sted, og 
de blev ved med at ramme måle-
ne, forsvandt nerverne, og da de 
15 granater var kastet, lød resul-
tatet på sølle 4 strafpoint. Jeg 
mindes ikke tidligere, at have ka-
stet et så godt resultat med 
håndgranater i Sverige! 

 

 
Orienteringsløb 

 
Troels ved kortskift - - - 
 
- - - og på vej væk fra sidste post. 

 
 
 
RESULTAT 
 
Navn  Pistolsk. Punkt-O O-løb- Hgr.kast Total Placering 
 

Henrik Plenge Jensen AS 24 24,80 55,17  4 107,97 1 

Jørgen Pedersen AS 21 31,30 53,25 14 119,55 2 

Marcus Bill P7 36 30,47 42,55 11 120,02 3 

Christian Saxe AS 15 35,56 54,32 19 123,88 4 

Troels Christiansen AS 54 22,27 37,40 15 128,67 5 

Jørgen Nielsen AS 39 37,18 55,22  6 137,40 6 

Ulrik Nielsen AS 33 32,37 65,60  9 140,57 7 

Carsten Sveding (P7) 27 40,90 69,97  6 143,87 8 

Nis Schmidt (P7) 51 44,18 71,99  9 176,17 9 

Johan Nordin P7 39 57,37 97,03  7 200,40  10 
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Middag og præmieoverrækkelse 
 
Da det nu er SKIF (skyttefor-
eningen), som arrangerer, er 
regementets faciliteter ikke 
længere til rådighed, så midda-
gen blev i stedet afholdt i den 
hyggelige Lottagården med flot 
udsigt over Krankesjön. 
 
 Der serveredes en god buf-
fet, og stemningen var - trods 
beskedne pladsforhold - lige så 
god, som den altid har været. 
Efter middag blev der uddelt 
præmier for dagens indsatser. 
 
 Alt i alt et godt stævne, hvor 
P7/SKIF viste, at de formår at 
holde et flot niveau, selv om 
regementet ikke længere står 
for arrangementet. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Vinderholdene i 
 

pistol 
Betina. Alex, 
Katrine, Chri- 
stoffer og Mikkel 

 

og feltsport: 
Henrik, Jørgen, 

Troels og Christian 
 
 

Skydning 
 

Lagledarne for 
de vindende hold: 

 

Bjarne Sanddahl, 
baneskydning 
 

og 
 

Sven Vildmark, 
feltskydning 

 

holder pokalerne 
frem 
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AS feltsport deltog i VM Biathlon 2015 i Finland 
13. - 16. august 2015 

 
Verdensmesterskaberne i biathlon 2015 blev 
afviklet i Mikkeli, Finland, og blandt deltagerska-
ren på 160 geværbevæbnede og kompaskyndi-
ge mænd og kvinder i alle aldre fandtes tre lø-
bere fra AS feltsport. Nicolai Nielsen deltog i 
rammen af det danske landshold, mens Christi-
an Saxe og nærværende skribent havde valgt 
at respektere vores fremskredne alder og stille-
de op i hhv. H50 og H55. 
 
 Arrangementet var tilrettelagt med ud-
gangspunkt i kaserneområdet ved Mikkeli ca. 
220 km. nord for Helsinki. Kasernen var med på 
orienteringskortet, og det tilhørende skydeba-
neanlæg omfattede en flot skiskydningsbane 
med 30 standpladser, og dermed havde vi de 
allerbedste forudsætninger for at opleve gode 
konkurrencer. 
 
 Vi landede i Helsinki sendt onsdag aften og 
drog hastigt videre i en lille udlejningsbil, der 
med nød og næppe kunne rumme Christians 
omfangsrige orienteringsrygsæk, der er på stør-
relse med Vestre Fængsel. 
 
 Den medbragte GPS førte os sikkert frem til 
vort underbringelsessted, hvor arrangøren på 
snedig vis havde gemt vores nøgler til sovesa-
len under en uskyldigt udseende bænk ude for-
an bygningen. 
 

 
 

Nicolais opladning til konkurrencerne 

 Heldigvis havde de øvrige danskere, der 
skulle bo sammen med os, udvist rettidig om-
hu, og de havde klargjort vores køjer til umid-
delbar indtagelse. Absolut hjælp til selvhjælp, 
da det tidligere er set, at en vis AS`er kan bru-
ge lang tid på at få et lagen til at ligge snorlige. 
 
 Torsdagen blev brugt til lidt sightseeing i 
Mikkeli, hvorefter vi drog på skydebanen for at 
indskyde geværerne. Eftermiddagen blev afslut-
tet med et kort orienteringsløb i et lille skovstyk-
ke ved kasernen, og da man også havde place-
ret nogle poster inde mellem bygningerne på 
selve kaserneområdet, fik vi en mistanke om,at 
sprintkonkurrencen nok vil komme til at foregå i 
lignende terræn. 
 
 Orienteringskortet fremstod meget ”hvidt”, 
men virkeligheden viste, at bunden var tung og 
bevoksningen noget tættere, end vi kender fra 
Danmark og med Christians advarsler om, at 
man kan fare uhjælpeligt vild, hvis ikke man hele 
tiden har næsen på kompasset, samtidig med at 
man tæller sine skridt, var det med spændt for-
ventning jeg så frem til fredagens klassiske kon-
kurrence. 
 
 Fredagen indledtes med indskydning, hvor-
efter vi gjorde klar til dagens konkurrence, der 
bestod af punktorientering, liggende skydning, fri 
orientering og afslutningsvis stående skydning. 
Punktorienteringen viste sig at være temmelig 
human, og jeg vil påstå, at jeg har oplevet 
punktorienteringer tilrettelagt af AS`ere, der har 
krævet en del mere af løberne end dette mo-
ment gjorde. 
 
 Skydningerne gik som skydninger har for 
vane at gøre: nogle skiver blev ramt og andre 
slap med skrækken. 
 
 Efter liggende skydning skulle vi ud på den 
frie orientering og det var med spænding, at kor-
tet blev hevet op at kassen. Oh, rædsel - 3,3 km 
xxxxxxxxx 

  



23 
 

    
 

 Stafetstart Jørgen Pedersen (siddende t.v.) 
 med sølvmedaljen 
 
med 6 poster, og første stræk var et langstræk 
på 1,2 km., der nærmest krævede, at man løb 
ad skovveje og tydelige skiløjper, indtil man 
skulle 50 m. ind i terrænnet efter post 1, og så-
dan fortsatte det, indtil jeg efter ca. 25 minutters 
orienteringslignende løb var tilbage på skyde-
banen. 
 
 Nuvel, ingenlunde skal man klage over en 
sølvmedalje, om end man hellere ville have 
kæmpet lidt mere i et ellers spændende og ud-
fordrende terræn. 
 
 Nicolai Nielsen løb for landsholdet og kun 
marginaler (læs: sekunder) betød, at hans flotte 
4.-plads ikke blev til en plads på podiet. 
 
 Lørdagen var helliget sprintkonkurrencen, 
hvor der skulle løbes to orienteringssløjfer, der 
hver afsluttedes med hhv. 5 skud liggende og 
stående og med strafrunder for manglende 
træffere. 
 
 Efter indskydning blev vi beordret i karan-
tæne ved kantinen inde på kasernen, hvilket 
straks fortalte os, at der nok lå nogle poster i 
det område, hvor vi boede. Dette skulle vise sig 
at holde stik, da alle baner rundede denne byg-
ning, inden vi løb i retning af skydebanen. Efter 
liggende skydning blev anden sløjfe primært 
xxxxxx 

løbet på de øvrige skydebaner, hvor man skulle 
være lidt skarp på kortet for ikke at ende på den 
forkerte side af et impassabelt plankeværk. Ori-
enteringsmomenterne var rudimentære og kræ-
vede primært, at man satte det lange ben forrest 
og ellers havde lidt held i sprøjten med skydnin-
gerne. 
 
 Nicolai Nielsen var skarp igen, og denne 
gang hev han en bronzemedalje hjem. 
 
 Søndag var stafetdag, og her blev vi udra-
deret af 3 finske hold, hvor det vindende hold 
slog os med næsten 15 minutter. Orienteringen 
var groft sagt sporadisk, og der krævedes ikke 
indsættelse af større mentale ressourcer for at 
afslutte VM med endnu nogle delstræk på store 
skovveje eller gennem ekstremt kanaliserende 
terræn. 
 
 Heldigvis havde vi strålende sol hver dag, 
og det er altid hyggeligt at være sammen de øv-
rige aldrende danske biathleter, men det forhin-
drede ikke, at det var med en lidt flad fornem-
melse, vi rullede mod Helsinki for at flyve tilbage 
til Danmark. 
 
 Vi var enige om, at Peter Werlings bane i 
Grib Skov ved AS-P7 i 2014 kunne overgå ba-
nelægningen ved dette VM på alle parametre. 
 

Jørgen Pedersen 
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Geværterrænskydning på Hanebjerg 
 

16. august 2015 
 
Det er desværre efterhånden blevet for dyrt at 
leje Jægerspris skydeterræn til civile terræn-
skydninger. Det er derfor glædeligt, at man på 
Hanebjerg Skyttecenter nu har fået tilladelse til 
at afholde terrænskydninger i lighed med vinter-
terrænskydningerne på Kalvebod. 
 
 Ramløse Skytteforening har netop afholdt 
den første af slagsen, hvor Finn vandt veteran-
klassen, Thomas blev nr. 2 i klasse 2 og AS 
holdet blev nr. 3. 
 
Holdet bestod af: 
 

 Finn Scheibye Veteran 35 

 Thomas Fjeldborg Senior 31 

 Morten Hammer  31 

 Alex Datcu  27 

 I alt hold  124 

 
 
 

 Herudover deltog Palle Skovhus Jensen og 
Peter Antonius. Palle skød med jagtriffel og op-
nåede 34 p. som en af de bedste med jagtriffel.  
 
 Desværre havde tilrettelæggerne ikke regi-
streret jagtskytterne som en selvstændig klasse, 
så det svæver i vinden, om Palle i virkeligheden 
vandt skydningen for jagtrifler. 
 
 Peter Antonius fik 20 p, men havde han ikke 
skudt flere skud i sidemandens skiver, havde 
resultatet været betragteligt bedre.  

 

3745 
 

 

 
 
 

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/
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Skydeprogram langdistance - efterår 2015 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 

Lørdag 29. og  

søndag 30. august 

DM geværterrænskydning indi-

viduelt og hold, Jægerspris 
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag 29. august 300m, alm. træning De der ikke deltager i DM terræn 

Mandag 31. aug. - 

lørdag 5. sept. 

DDS-S mesterskaber 25 m pistol, 

50 m, 200 m og 300 m riffel 

Alle DDS skydninger på pistol og riffel. 

Nærmere detaljer kommer senere 

Lørdag 5. september 5. xxx, 3x5 skud, 200 m Tæller også til landsdelsmesterskabet 

Lørdag 12. september 
Collet pokalen, 3x10 skud, 300 m 

& 4. Foss 15 skud liggende  
Træning til Unimatch 

Lørdag 19. september 6. xxx, 3x5 skud, 200 m Træning til Unimatch 

Lørdag 26. og 

søndag 27. september 

DM 25 m, 50 m, 200m og 300 m,  

Vingsted 

DDS DM, Vingsted. 25m, 50m, 200m 

300m. Tilmelding til Finn@Scheibye.dk 

Lørdag 26. september 300 m alm. træning De der ikke deltager i DM bane 

Lørdag 3. og  

søndag 4. oktober. 

Unimatch mod AS Århus og ASL 

Oslo i København og på Høje 

Sandbjerg. Riffel og pistol. 

Langdistance riffel og terrænskydning 

pistol. Nærmere program kommer se-

nere.  

Tilmelding til alexdatcu@gmail.com 

Lørdag 10. oktober 5. Foss, 15 skud liggende, 300 m  

Lørdag 17. oktober 7. xxx, 3x5 skud 200 m  

Lørdag 24. oktober 6. Foss, 15 skud liggende, 300 m  

Lørdag 1. november 
Sidste skydedag,  

8. xxx 3x5 skud 200 m 

Point til Schmiegelow pokalen tæller 

dobbelt 

 

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, hvor vi mødes på 200 m eller 300 m banen afhængig af dagens 

skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200 m anlægget). 

Resultater fra åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens øvri-

ge skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale kan skydninger til 

skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træ-

ningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler jeg 

nærmere med en anden AS skytte. 

Med skyttehilsen og vel mødt 

3745 Finn Scheibye 
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Høje Sandbjerg lejren har snart 100 års jubilæum. 

 

fredag 13. maj 2016 

 

Reservér allerede nu dagen. 
 
 
 
 

 

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

 

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

 

 

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 

 
  

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


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


