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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 
  Mobil Pay nr. 21 62 97 09 
   

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 11. maj 2017. 

 

Afleveret til postvæsenet den 27. februar 2017. 
 

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. 1 - Marts 2017 - 81. årgang 
 

Forsidebillede: Feltsportssektionens bøfturs-O-kort - se side 12-13 
 

 
§ § § § § § § § § § § § § §  § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 

 

Vigtigt: 
 

Indkaldelse til 
 

Akademisk Skytteforenings 
ordinære generalforsamling 

 

som afholdes 
 

torsdag den 27. april 2017, kl. 19.30 
på Høje Sandbjerg 

 
 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formanden aflægger beretning 
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
 4. Behandling af indkomne forslag 
  (der er ikke modtaget 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. § 25 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

 
 

kl. 18.30 Inden generalforsamlingen serverer foreningen en varm ret 

med øl eller vand og kaffe  -  samlet pris 50 kr. 
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise,  

men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen 

senest 20. april til kontoret  

kontor@as-kbh.dk - eller 4817 0017 eller 2037 7717 

 
 
 

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk4-
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Aktivitetsoversigt 
 

2017 
 

18. marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

4. april  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget / Rude Skov 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

27. april  18.30 Foreningen Spisning   (se side 3) Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling (se side 3) Bjerget 

9. maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

20. maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget / Rude Skov 

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

20. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften Bjerget 

24. juni 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

12. august 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

29. august 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

September  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Skole 

7.-8. oktober  Skydning Universitetsmatch Oslo 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

28. oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

2. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 

3. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skolen / Lyngby 

12. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

2018 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

 

 

 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen - og HUSK:  
 

Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
 

 

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. 
 

  

http://www.as-kbh.dk/
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   Afdøde   
 

 4245 Mogens Camre 5. december 
 

Æret være hans minde 
 
 
 

 

 
 
 

Runde fødselsdage 2017 

 
I sidste nummer af bladet glemte vi 
 

 5. jan. 4366 Kaj Lauritzen 70 år 
 

Redaktionen beklager. 

 

 

 5. mar. 3793 Morten Hammer 70 år 

 6. mar. 4523 Al Agami 45 år 

 11. mar. 4357 Niels Mørk Madsen 40 år 

 14. mar. 4362 Mikkel Nohr Jensen 35 år 

 25. mar. 4345 Zoltan Nagy 45 år 

 1. april 4427 Jesper Dam Mortensen 30 år 

 3. april 3331 Carsten Anton Hess 75 år 

 3. april 4528 Nynne Marie Bech 35 år  

 14. april 860 Søren Hoff 95 år 

 16. april 4339 Flemming Fl. Hagemann 35 år 

 29. april 3682 Flemming Andersen 70 år 

 4. maj 3415 Bjarne Max Sanddahl 75 år 

 10. maj 4089 Henrik Plenge Jensen 40 år 

 10. maj 4501 Christian Bannow 20 år 

 19. maj 4490 Victoria Mette Hvidbjerg 50 år 

 21. maj 4330 Bo Gullack Flindt 70 år 

 

Til lykke 

 
 

 

 
 

 
 

8 medlemmer havde glemt at melde adresseændring, 
så deres blad nr. 4-2016 kom retur. 
 
Så de fik derfor ikke glæde af alle de guldkorn, som 
bladets skribenter strør ud over siderne. 

Redaktøren 
 

 

Velmente bidrag til kommende blades UGLESET modtages meget gerne. 
 

Indlæg kan undtagelsesvis bringes anonymt i bladet, men 
anonyme indlæg bringes ikke - redaktøren skal kende afsenderen. 

 

 
 

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

Se side 3 
 

 
 

 
 

 

                   
 

           

 
Købes hos kontoret 

4817 0017 / 2037 7717 / kontor@as-kbh.dk 
eller spørg i sektionerne eller på Bjerget 

 
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  
 

 

Historie- 1911 Udsolgt 
bøger 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 

 

 
 

NOTITS 
Et medlem har ryddet op i gemmerne og spørger: 
 

Er der nogen, som er interesseret i en samling 
AS-blade - årgang 1987 til nu ? 

 
De kan fås ved henvendelse til kontoret - kontor@as-kbh.dk  

 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
mailto:kontor@as-kbh.dk
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NYTÅRSKUR 
7. januar 2017 på Bjerget 

 

 
 

 

 Ca. 30 voksne - lidt færre end de to foregåen-
de år - deltog i foreningens nytårskur, hvor for-
eningens medlemmer med familie på tværs af 
inspektionerne havde et par hyggelige timer. 
 
 Under indtagelse af et ”lille glas ” og et stykke 
kransekage ønskede formanden godt nytår til alle. 
Han nævnte herunder, at 2016 har været et rigtig 
godt og minderigt år for AS. Vi kan være meget 
stolte over vores flotte 100 års jubilæum. Forenin-
gen har fortsat en fornuftig tilgang af nye med-
lemmer, vi har udsigt til en god økonomi i de 
kommende år, og endelig har foreningen også 
opnået flotte sportslige resultater i det forløbne år. 
 
 Herefter blev der budt på varme drikke og æb-
leskiver. 

Formanden 

Formandens velkomst 
 
 

 
 

Æbleskiver 
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Nu er det nok 
 

 
 

 

Muldvarpe har længe plaget os. Deres 
skud har gjort det vanskeligt at holde de 
åbne græsarealer, og havetraktorens ro-
tor tager skade. Men nu er de kommet 
tættere på. 
 
 Her i vinter har muldvarpe lavet skud 
helt inde ved fundamenterne på bygnin-
gerne. Skuddene er af grus her inde. De 
har også gravet i gårdhaven og langs 
kanten af P-pladsens fundament af 
plastrammer. 
 
 Når vi har været tilbageholdende i 
bekæmpelsen skyldes det blandt andet, 
at disse muldvarpe er føde for fiskehejre, 
musvåge og ugler. Dyr vi fast har på 
øvelsesområdet, og som vi holder af. 
 
 Men nu er det nok ! 
 
 Fælderne er fundet frem, og i den 
kommende tid vil vi forsøge at bekæmpe 
de dyr, som graver tæt på bygningerne. 
 
 Desuden har Sandbjerginspektøren 
været på kursus ved Århus Universitets 
center på Flakkebjerg og opnået en au-
torisation fra Miljøministeriet, til at bruge 
giftgas mod de generende muldvarpe.  
 
 Til foråret, når jorden er tilpas varm, 
vil gassen blive brugt mod muldvarpe i 
de åbne områder. 
 
 Selvfølgelig vil der fortsat være en 
masse muldvarpe inde i skoven, og det 
er godt, for generelt er muldvarpen ikke 
et skadedyr. Men de er så territoriale, at 
det skulle være muligt at bekæmpe dem, 
som vælger at slå sig ned i græsplanen. 
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Tanker ved årsskiftet 
 

Vi har i dag et øvelsesområde og en lejr i fin 
form, som efter renoveringerne af bygningerne 
og oprydning på grunden til 100 års jubilæet 
fremstår velholdte. 
 
 Alligevel er det ikke tid til at læne sig tilba-
ge, men gribe om de nye udfordringer, som har 
baggrund i en afsluttet fredningssag, en nyrullet 
drifts- og plejeplan og et slid, forårsaget af flittig 
brug. 
 
 Et af fredningens ønsker var begrænsning 
af lysforurening. Selvom der ikke var et egent-
ligt krav om ændring af eksisterende udelys, 
har vi forsøgt at leve op til fredningens intentio-
ner ved at ændre belysningen med nedadly-
sende afskærmede lamper og ved at begrænse 
deres antal. Dette ikke ubetydelige arbejde er 
afsluttet for så vidt angår lamperne på stativ, 
mens lamperne på bygningerne udskiftes i lø-
bet af de kommende måneder. Lidt bøgehæk 
xxxxx 

langs sydsiden af parkeringspladsen, som af-
mærkning langs lamperne, vil være prikken 
over i-et. 
 
 Et andet resultat af fredningen er etable-
ringen af den offentlige sti fra Toppen til Rude 
Skov. Stiforløbet er lagt fast, og arbejder i for-
bindelse hermed aftalt med kommunen, der 
skal udføre dem. Stien er markeret med en 
rød stiplet linje på kortet. Men udover at sikre, 
at aftalerne overholdes, er der opgaver som 
flytning af advarselsskilte, måske lidt beplant-
ning og især oprydning langs nordvest skellet. 
Resterne af det gamle grimme ståltrådshegn, 
markeret med en blå linje, skal væk, og det 
diskrete 2-tråds hegn på træpæle, som det 
meste af grunden er indhegnet med, opsættes 
det sidste korte stykke til skoven. 
 
 Drifts- og plejeplanen nævner udtynding af 
skovstykket lige nord for mosehullet, så der 
xxxx 

(fortsættes) 
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(fortsat) 
 
skabes forbindelse mellem det åbne område 
ved det gamle cykelskur og det større område 
nord for græsplænen. Udtyndingen er indledt, 
men ikke afsluttet. Ligeledes er det planen at 
beplante den stormskabte lysning op mod Ru-
de Skov, ryddet først af et majestætisk bøge-
træ, senere et gammelt egetræ, som faldt ind 
over hegnet fra skoven. Her planlægger in-
spektionen at plante en gruppe grantræer og 
skabe bøgepur. 
 
 Opgaverne i lejren omfatter etablering af 
et stykke med fliser, som underlag for grill-
pladsen, samt ganske mange malerarbejder. 
xxxxxx 

Ydervæggene trænger mange steder til at bli-
ve frisket op, noget som kræver en periode 
med sol og varme. Derudover bør vi male de 
to yderdøre i mellemgangen. Endelig trænger 
samtlige grønne borde og bænke til overflade-
behandling med nedslibning/pudsning og ma-
ling. 
 
 Derfor kære venner af Sandbjerg, vi kan 
nok ikke i år klare os med en enkelt rydnings-
weekend, der jo kun løser almindelige vedli-
geholdelsesopgaver. 
 
 Jeg kommer til at kalde på Jer til foråret. 
På gensyn 

3801 Hoff 
 

 

 

Nye udelys på Bjerget 
 

Vi har valgt at skifte Høje Sandbjerg lejrens 
udelys ud med den klassiske Rørhat lampe fra 
Light-Point.  
 
 For at spare strøm og få minimal vedlige-
holdelse har vi desuden valgt at sætte en LED 
lyskilde i lamperne. De sidder på en kun en 
meter høj stander og lyser nedad. Vi har valgt 
en galvaniseret udgave, som ikke så nemt for-
ringes af ridser og slag.  
 

 For at få en overkommelig installation, har 
vi beholdt de nuværende ledninger og sat de 
nye standere tæt på den gamle træstolpe med 
ledningsdåsen. 
 
 De fjerne lamper er sløjfet. Med kontakten 
til lysene omkring P-pladsen kan vi sikre, at de 
kun er tændt, når de skal bruges. Det vil derfor 
være muligt at holde lysforureningen på et mi-
nimum. 

 
 

    
 

 Udelys bygning 2 og P-plads Rørhat på stang 
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Gymnastiksektionens juleafslutning 
6. december 2016 

 
Endnu en gang kunne vi glæde os over familien 
Tholanders store gæstfrihed og nyde Annelises 
pragtfulde gule ærter ved årets juleafslutning, 
men først skulle vi gå så meget ondt - rettelse: 
godt - igennem i salen, hvor Leif som sædvan-
ligt sørgede for, at vi fik oparbejdet en sund ap-
petit, og med god samvittighed kunne begive os 
til Lyngby, hvor endnu et par kendte ansigter 
var mødt frem, så vi i alt nåede op på 14 frem-
mødte gymnaster. 

 

 Peter Lund styrede som altid aftenens for-
løb med snapseritual, afsyngelse af vort hjem-
lands vemodige sange m.m.. og under over-
rækkelsen af en lille opmærksomhed rettede 
xxxx 

han en tak til vores træner, Leif, for hans utræt-
telige indsats i salen og fremhævede dens be-
tydning for, at der stadig er liv i gymnastikken. 
 

 Krafts mindepokal for flid og godt kamme-
ratskab gik til Michael Tholander, og Peter for-
længede under påskyndelse og tak for et for-
træffeligt arrangement Annelise og Bent's ret til 
at opbevare Alexander Foss mindepokal med 
endnu et år.  
 

 Efter nogle hyggelige timer afsluttedes afte-
nen med afsyngelse af fanesangen. 
 

Neble 
 
 

 
 

Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, pigesal 36, 2700 Brønshøj 
 

og 
 

Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Korsager Skole, sal 73, Gislingevej 14-16, Husum, 2700 Brønshøj 
 
 
 

 
  

 

 

Generalforsamlingen 
Se side 3 

 
 

Gymnastiksektionens 
sommerarrangement med spisning 

9. maj 2017 
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Feltsportssektionens Bøftur 
2. december 2016 på Bjerget 

 

Kort over Rude Skov i 14 småstykker 
på snor, post placeringer som ikke 
nødvendigvis stemte med placering på 
kortet, dog altid med rimelig (op til 100 
m !) afstand fra placering på kortet, 
misvisende post definitioner og besyn-
derlig tildeling af handicap. Dermed var 
alle forudsætninger på plads for endnu 
en god traditionel Bøftur, hvis 2016 ud-
gave blev arrangeret af sidste års vin-
der Nis Schmidt. 
 

  
 

  

 Der var som altid konkurrenceklare AS’ere, dog 
med én med motivation ud over det sædvanlige, da vi 
havde en jubilar.….. Erik Folkersen deltog således i 
Bøfturen for 50. gang ud af 55 mulige siden sin ind-
meldelse i AS i 1962. Det eneste der skuffede var, at 
Erik ikke på troværdig vis kunne redegøre for sine 5 
afbud og ej heller de utallige andenpladser, han hav-
de høstet i 49 forsøg ! 
 

 Løbet blev meget intenst og med meget forskellig 
taktik og fremfor alt tidsforbrug. Trods dette blev det 
en meget tæt affære hvor tre løbere delte førsteplad-
sen efter første resultatsammentælling. En ivrig og 
meget kompetitiv jubilar gjorde opmærksom på, at 
han faktisk havde nået én post mere end først op-
gjort, og ”vupti” var resultatet givet. Erik Folkersen 
vandt Bøfturen i sit 50. forsøg ! 
 

 Efter sejrsceremoni blev frokosten indtaget, recita-
tiver blev fremført på ægte ”scandihovian”, medlem-
mernes respektive signatursange blev sunget og alt i 
muntert og kammeratligt samvær. Helt ifølge traditio-
ner og program blev der afsluttet med fanesang og 
tur til Bjerget med vore kære fruer. Både de og Bjer-
get stod flottere end nogensinde! 
 

 Tillykke med sejr og jubilæum til Erik, og vi glæder 
os til hvad du kan finde på til næste år 

 

  
 

 Banelægger og 14 kortstumper Jubilar og vinder 
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 Birger Carsten Nis Johan & Mogens (som kom til frokosten) Peter 
 

     
 

 Erik NEO Torkild Kai Aksel Vagn Erling 
 

 

 
 

Med den nedgående sol som baggrund synges Nu er det stille, Borgeren og Studenten på Toppen 
  

 Løber Hcp. Løbstid 
Point 
løb 

Start 
points 

Mål 
point 

Straftid 
(5p/min) 

15p/lige 
postnr. 

10P/ulige 
postnr. 

4P/post 
forløb 

Point 
totalt 

1 Erik Folkersen 150* 01:24:30 0 5 0 25 60 60 36 286 

2-3 Christian Saxe 0 01:16:00 16 5 10 0 105 80 60 276 

2-3 Peter Werling 17 01:12:00 32 5 10 0 90 70 52 276 

4 Vagn Laursen 100 01:19:00 4 5 10 0 60 60 36 275 

5 Torkild Glaven 100 01:14:00 24 5 10 0 45 50 20 254 

6-7 Birger Hoff 80 01:19:00 4 5 10 0 45 60 40 244 

6-7 Erling Heidler 100 01:13:00 28 5 10 0 45 40 16 244 

8 NEO Hansen 90 01:20:20 0 5 0 5 75 40 20 225 

9 Aksel Iversen 90 01:20:00 0 5 10 0 45 40 24 214 

10 Kai Willadsen 50 01:38:50 0 5 0 95 105 80 60 205 

11 Carsten Sveding 70 01:30:00 0 5 0 50 75 70 24 194 

12 Jesper Linders 50 01:48:00 0 5 0 140 75 70 44 104 

13 Peter Tscherning 70 01.36.20 0 5 0 85 45 40 20 95 

 
 * Inkl. 50 p. jubilartillæg        
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Feltsportssektionens årsmøde 
21. februar 2017 i Høje Sandbjerglejren 

 
Feltsportsinspektøren havde i god tid inden 
mødet udsendt indkaldelse med tilhørende 
dagsorden. 
 
Tilstede var følgende medlemmer:  

 3454  Vagn Laursen, 

 3572  Peter Werling, 

 3740  Erling Heidler,  

 3801  Birger Hoff, 

 3849  Aksel Iversen, 

 4125  Peter Wester, 

 4166  Nis Schmidt, 

 4179  Jørgen Nielsen, 

 4206  Carsten Sveding, 

 4431  Christian Saxe, 

 4456  Peter Tscherning, 

 4457  Jesper Linders, og 

 4531  Lasse Helweg, som dog var  
           repræsenteret af familien. 

 
Ad dagsordenens pkt. 1: 
Valg af ordstyrer 

 Erling valgtes som dirigent.  
 
Ad dagsordenens pkt. 2.: 
Godkendelse af dagsorden 

 Den på indkaldelsen foreslåede dagsor-
den godkendtes. 

 
Ad dagsordenens pkt. 3: 
Feltsportsinspektørens beretning 

 Carsten aflagde beretning for sæsonen 
2016. 

 Han gennemgik årets AS-arrangementer, 
og mesterskaber, hvor der havde været 
AS-deltagelse: 

 16. februar - Årsmøde 

 13.-15. april - DM O-biathlon 

 30. april - Klubmesterskab O-løb 

 18. juni - AS-P7 i København 

 2.-5. juni - VM O-biathlon i Tjekkiet 

 26. september - DM feltsport 

 1.-2. oktober - Åbent klubmester-
skab O-biathlon 

 Han kommenterede deltagelse, resulta-
ter, begivenheder og episoder. 

 Det skal dog ikke skal gentages her. Man 
kan læse det hele i AS-bladets referater. 

 Han fremhævede deltagelsen i ”Dansk 
O-biathlon Cup” (flere konkurrencer 
sammenlagt), hvor vort nye medlem 
Lasse Helweg havde opnået en flot sam-
let 9. plads. 

 Han takkede årets mange arrangører og 
fremhævede specielt ”Team Birger Hoff” 
(= Birger med hjælpere), der som altid 
havde ydet en stor indsats. 

 Den fremlagte beretning blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4: 
Kassererens gennemgang af regnskabet  

 Sektionens kasserer, 3751 Torkild Gla-
ven var forhindret. 

 Derfor fremlagde Carsten regnskabet for 
sektionen og gennemgik hovedposterne.  

 Der havde i 2016 kun været et begræn-
set antal posteringer, idet flere af de sto-
re arrangementer - AS-P7 og Åbent 
klubmesterskab i O-biathlon - bliver bog-
ført separat. 

 Det blev efterfølgende bemærket, at der 
var enkelte udestående poster som ville 
komme på 2017 regnskabet.  

 Det fremlagte regnskab blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5: 
Valg/genvalg af feltsportssektionens  
repræsentanter til bestyrelsen 

 Feltsportsinspektøren - Carsten - og den 
ene suppleant - Nis - havde meddelt, at 
de efter 6 års virke i inspektoratet ikke 
ønskede genvalg.  

 Årsmødet deltagere valgte efter indstil-
ling herefter: 
o Christian Saxe, feltsportsinspektør.  
o Peter Wester, 1. suppleant og  
o Torkild Glaven, 2. suppleant og tillige 

kasserer for sektionen. 

 Tillykke med valget. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6: 
Fastlæggelse af aktiviteter i sæsonen 2017 

 Den foreløbige aktivitetsliste for 2017 
blev gennemgået.  

 De enkelte aktiviteter på listen blev dis-
kuteret og hvor det var muligt blev an-
svarlige personer anført.  
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Dagsordenens 
pkt. 1-8 gennem-
førtes i god orden, 
som gik noget i 
opløsning under 
pkt. 9. 

 
 
 

 Ikke alle datoer/aktiviteter er på nuvæ-
rende tidspunkt bekræftet, men en opda-
teret version vil snarest blive udsendt til 
sektionens medlemmer 

Bemærkninger: 

 Feltsportssæsonen starter 4. april med 
løb fra Sandbjerglejren. 

 Klubmesterskab O-løb afholdes 20. maj. 

 AS-P7: Konkurrencen afholdes i år -10. 
juni 2017 - i Sverige på Revingehed. 
o Sektionen vil som sædvanlig forsø-

ge at stille med det stærkest mulige 
hold med vægt på deltagelse af un-
ge/nye medlemmer.  

 Bøftur - 2. december. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7: 
Drøftelse af budgetskitse 2017 

 Et meget enkelt budget blev fremlagt. 

 Behovet for et velfungerende Korvinen 
faldmål blev diskuteret. 

 Efter drøftelse besluttedes det at indstille 
kassererens sektionsbudget til optagelse 
i hovedforeningens budget.  

 
Ad dagsordenens pkt. 8: 
Eventuelt 

 Sektionens plaketter fra deltagelse i DM 
Feltsport er blevet opsat i Undermessen.  

 Hvis enkelte stadig ligger hos medlem-
merne bedes disse snarest afleveret til 
Birger så de kan indlemmes i samlingen. 

 Flere medlemmer takkede den afgående 
feltsportsinspektør og suppleant for ind-
satsen gennem de seneste 6 år.  

 
Dagsordenens pkt. 9: 
Sandwich med øl/vand 

 Snakken forsatte livligt under dagsorde-
nens sidste punkt, hvor især de nyopsat-
te DM-plaketter blev behørigt beundret 
og diskuteret. 

Nis 
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Hjemmeværnssektionens Bøftur 
3. december 2016 på Bjerget 

 
Det var en god bøftur - faktisk en rigtig god bøftur - 
det var bare synd, at så få medlemmer deltog. 
 
 Det afholdt naturligvis ikke Den høje Kjæft - 
Rune Iversen - fra at gennemføre hele ritualet, og 
det afholdt heller ikke deltagerne fra at føre sig frem 
og skabe den gode stemning. Men lad os alligevel 
håbe på, at der kommer nogle flere deltagere i 2017. 

 

    
 

    

 

X-formanden, som  
   vikarierede for 
Høje Formand, som 
   var forhindret på  
   dagen, overrakte 
   rødvinslegatet til 
X³-formanden, som 
   var ældste jubilar og 
   portvinslegatet til 
X²-formanden, som 
   var næstældste jubilar 

 
 
 

 

 
 

 

Generalforsamlingen 
 

Se side 3 
 

  



17 
 

 
 

 

Juleskydning 
tirsdag d. 13. december 2016 

 

 

Allerede inden skydningerne begyndte, var der en 
voldsom trængsel og alarm fra de omkring 50 skytter 
inkl. venner og bekendte, der var mødt frem til jule-
skydningen i DGI-byen. 
 
 Over halvdelen af de nyindmeldte fra efteråret del-
tog, så snakken gik højlydt. 
 
 Skytterne gjorde deres yderste for at gøre sig 
gældende i én af de fire klasser:  

 pistol med en- eller tohåndsfatning og  

 riffel fritstående eller med anlæg. 
 
 Efterhånden som skytterne var færdige med skyd-
ningerne, kunne de mæske sig i småkager og gløgg, 
som 4385 Jonas Reik tilberedte. 
 
 Ved 21-tiden var der præmieuddeling, hvor de tre 
bedste i hver klasse kunne vælge mellem chokolade, 
cremant, rødvin og forskellige former for balancebræt-
ter til træningsbrug. 

3745 
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Skydeprogram for langdistanceskydning - forår 2017 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 
 

Lørdag  
11. marts  6. vinterterrænskydning, KSC 

- også for jagtskytter! 
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag 
18. marts   1. skydedag,  

1. xxx 3x5 skud, 200m 
Tilmelding til finn@scheibye.dk  
til kaffe og kage! 

Lørdag 
25. marts  Alm. træning, 300 m Stående træning og hurtigskydninger 

Lørdag-søndag 
25.-26. marts  DGI DM 15 m pistol, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag 
1. april  2. xxx 3x5 skud, 200m   

Lørdag-søndag 
1. -2. april  DGI DM 15 m riffel, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag 
8. april  1. Foss, 

15 skud liggende, 300m 
Evt. som en del af HSS åben, se nedenfor 

Lørdag-søndag 
8.-9. april  HSS åben, 300m 

½-match & 40/60 liggende 
finn@scheibye.dk for info 

Skærtorsdag 
13. april.  Vigersted  

geværterrænskydning? 
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Påskelørdag 
15. april  Alm. træning, 200 m  

Onsdag 
19. april  300 m aftenstævne 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

Lørdag 
22. april  2. Foss,  

15 skud liggende, 300m 
Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. 

 
(fortsættes) 

 

 

 

Torsdag 
27. april  

 

 

 

 
 

 

Generalforsamlingen 
Se side 3 

 

  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:finn@scheibye.dk
mailto:finn@scheibye.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
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(fortsat) 
 

Lørdag 
29. april  3. xxx,  

3x5 skud, 200m 
 

Lørdag 
6. maj  Collet  

3x10 skud, 300m 
Evt. som en del af KSF åben, se nedenfor 

Lørdag-søndag 
6.-7. maj  KSF åben, 300m 

½-match & 40/60 ligg.  
finn@scheibye.dk for info 

Lørdag 
13. maj  P7 træning,  

3x5 skud, 200m 
Dansk hovedskydning under kommando 

Onsdag 
17. maj  300 m aftenstævne 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

Lørdag 
20. maj  3. Foss,  

15 skud liggende, 300m 
 

Lørdag 
27. maj  P7 træning,  

3x5 skud, 200m 
Dansk hovedskydning under kommando 

Onsdag 
31. maj  300 m aftenstævne 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

Lørdag 
3. juni  300 m træning P7 Svensk hovedskydning under kommando 

Lørdag 
10. juni  AS-P7 2017, Revingehed 

Udtagne skytter  
200 m, 300 m pistol og terræn  

Onsdag 
21. juni  300 m aftenstævne 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

Lørdag 
17. juni  Alm. træning, 300 m  

Lørdag 
24. juni  Sidste skydedag  

4.xxx. 3x5 skud, 200m 
Point til Schmiegelow pokalen  
tæller dobbelt. 

 

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 
skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel.  
 
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. 
 
Åbne stævner indgår i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, hvis 
skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten Hammer kan skydninger 
til pokalskydninger og skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 
 
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 
  

mailto:finn@scheibye.dk
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Langdistance 
resultater 2016 

 
 

 
 

 6 skytter gennemførte skyttekongeskydningen i 2016.  

 Tre skytter opnåede guld, de øvrige sølvmedalje.  

 Yderligere 8 skytter deltog i medaljeskydning I uden at fuldføre.  

 Skyttekonge blev 3745 Finn Scheibye. 
 
 

 
 

 Kun en skytte, 3745 Scheibye skød 10 resultater eller flere og vandt dermed 
medaljeskydning II.  

 Herudover skød otte skytter mindst tre serier og får tildelt handicap point for 2017.  

 Alle med mere end tre resultater kvalificerede sig til et klassemærke indenfor DGI.  
 
 

 

 
 
 

 I Schmiegelow pokalen opnår skytterne 
point i forhold til, hvor meget det skudte 
resultat er højere end det forud for året til-
delte handicaptal. 

 I 2016 blev 3881 Thomas Fjeldborg vinder 
med 51 point.  

 I alt 6 skytter opnåede point i skydningen. 
 
 

  

15 ligg. Svensk 10 ligg. ialt

Nr. Navn 1 2 3 300 m 3x5 3+3+4 Kn. 3 min. St. 2 min. 1 2

3745 Scheibye 144 144 143 147 140 130 91 48 48 100 50 50 1235 Skyttekonge 2016

4315 Gaarsmand 144 140 140 143 136 132 87 48 46 99 49 49 1213 Guldmedalje

4230 Hvamstad 138 136 135 145 135 135 83 45 44 99 50 50 1195 Guldmedalje

3881 Fjeldborg 139 135 134 142 123 108 82 43 36 99 49 48 1138 Sølvmedalje

3512 Mørup 139 133 130 141 131 116 71 41 42 98 48 46 1136 Sølvmedalje

3793 Hammer 135 135 129 135 117 112 82 40 33 96 50 49 1113 Sølvmedalje

Nordisk programDansk 5 ligg. 30 sek.

Medaljeskydning I, skyttekongeskydningen

Medalje

Skydning # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gns. H.cap Klasse-

Nr. Navn 2016 mærke

3745 Scheibye 144 144 143 142 142 142 141 141 140 139 141,80 137 Friskytte

4315 Gaarsmand 144 140 140 139 140,75 142 Friskytte

3898 Worsaae 141 138 136 138,33 140 Friskytte

3881 Fjeldborg 139 136 135 134 134 132 131 128 133,63 131 Friskytte

4230 Hvamstad 138 138 136 135 133 132 130 116 132,25 129 Friskytte

3512 Mørup 139 133 130 130 129 129 127 122 129,88 127 Friskytte

3793 Hammer 135 135 129 129 128 127 123 129,43 127 Guld

4195 Datcu 133 133 122 129,33 131 Guld

4401 Peter Tybjerg 124 123 123 117 98 117,00 120 Sølv

Medaljeskydning II

Hcp. Opnåede

Nr. Navn 2016 point

3881 Fjeldborg 127 51

3745 Scheibye 138 34

3512 Mørup 126 32

4230 Hvamstad 130 27

4315 Gaarsmand 135 23

3793 Hammer 127 22

Schmiegelow pokalen
Handicap pokalen
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 Der skydes om Collet pokalen ved to 
skydninger. Hver skydning er på 10 skud i 
tre stillinger. I 2016 deltog to skytter.  

 Kun Thomas Fjeldborg deltog i begge 
skydninger og hjemførte dermed pokalen. 

 
 
 

 
 

 Foss pokalen blev med to sejre vundet af 4230 Ola Hvamstad.  

 3898 Lars Worsaae, 3990 Hans Jørgen Vaaben, 3512 Svend Mørup og 4483 Lars Tuborgh 
opnåede hver en sejr.  

 Fem skytter gennemførte mindst en skydning, men opnåede ingen sejre. 

 Heraf 3881 Thomas Fjeldborg som vandt i 2015 og efter statutterne ikke kunne deltage i 
konkurrencen i 2016. 

 
 

 
 

 Ved skydningerne om XXX-pokalen tildeles dagens bedste skytte 3 point, nr. to 2 point og 
nr. tre 1 point.  

 3793 Morten Hammer vandt med 11 point.  
 3745 Finn Scheibye vandt i 2015 og kunne derfor ikke opnå point i årets skydning. 

 
 
  

Nr. Navn 07-05-2016 10-09-2016 I alt

3881 Fjeldborg 224 234 458

3745 Scheibye 268 - 268

Collet pokalen

1 2 3 4 5 6 Sejre

Nr. Navn 09-apr-16 23-apr-16 11-jun-16 10-sep-16 15-okt-16 29-okt-16 Gns.

4230 Hvamstad 137 144 140 140,3 2

3898 Worsaae 143 143,0 1

3990 Vaaben 139 139,0 1

3512 Mørup 129 138 133,5 1

4483 Tuborgh 131 131,0 1

3881 Fjeldborg 137 140 141 139,3

3745 Scheibye 136 142 139,0

4315 Gaarsmand 139 139,0

4401 Tybjerg 136 136,0

3793 Hammer 133 135 134,0

Foss-pokalen.

Point

i alt

Nr. Navn res. point res. point res. point res. point res. point res. point res. point res. point

3793 Hammer 135 1 128 2 127 2 129 1 135 3 123 2 11

3512 Mørup 130 2 139 3 129 3 122 1 9

3881 Fjeldborg 135 2 139 3 134 3 8

4230 Hvamstad 133 3 136 2 132 2 116 7

4315 Gaarsmand 139 3 140 3 6

4401 Tybjerg 98 2 123 1 3

4195 Datcu 122 1 1

4483 Tuborgh 121 0

3745 Scheibye 141 138 144 144 0

8

05-nov-16

Skydning nr.

XXX-pokalen
5

03-sep-16

6

17-sep-16

7

22-okt-16

2

30-apr-16

3

28-maj-16

4

25-jun-1602-apr-16

1
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 I 2016 deltog fire skytter i skydningerne om Poul Glesners mindepokal. 

 Der indgår tre skydninger på 200 m og en skydning på 300 m i det samlede resultat. 

 3793 Morten Hammer genvandt pokalen. 
 
 

 
 

 11 skytter opnåede point i terrænskydninger i 2016.  

 Herudover deltog to skytter, som ikke opnåede point.  

 I årets sidste terrænskydning havde vi fornøjelsen af at have følgeskab af 4179 Jørgen Niel-
sen, som med sin jagtriffel imponerede med 29 træffere.  

 Både feltskyttepokalen og portvinspokalen blev i 2016 vundet af 3745 Scheibye. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Generalforsamlingen 
 

Se side 3 
 

  

Handi- Re-

Nr. Navn 300 m cap sultat

3793 Hammer 145 135 135 135 7,0 557,0

3512 Mørup 139 122 129 8,5 398,5

4308 Hansen 141 5,5 146,5

3745 Scheibye 144 144 142 6,5 N/A

<                     200 m                     >

Poul Glesners mindepokal
(Veteranpokalen)
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3745 Finn Scheibye 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 30 35

4230 Hvamstad 4 4 3 3 2 2 4 4 2 2 15 15

3898 Worsaae 1 1 2 2 5 5 1 4 4 2 2 14 15

3990 Vaaben 3 3 4 4 3 3 3 3 13 13

3793 Hammer 1 1 2 2 4 4 1 1 1 2 3 3 3 1 1 12 18

3512 Mørup 2 2 1 2 3 3 5 8

4401 Tybjerg 1 1 3 3 1 1 5 5

3881 Fjeldborg 4 4 4 4

3894 Baasch 4 4 4 4

4188 Antonius 2 2 2 2

4315 Gaarsmand 1 1 1 1

Feltskyttepokalen
Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal

DM-indiv

27-aug-16

3. Vinter

16-jan-16

4. Vinter

13-feb-16

5. Vinter

12-mar-16

3. Vinter

03-dec-16
Point i alt

DM-Hold

18-aug-16

1. Vinter

08-okt-16

2. Vinter

12-nov-16

6. Vinter

12-mar-16

AS-P7

18-jun-16
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Porto 
 
Nu til dags er der ikke så mange i Danmark, som bruger porto / 
frimærker til forsendelser. Men der bruges porto til udsendelse 
af kontingentopkrævning fra foreningen, hvis du da ikke allere-
de har tilmeldt dig Betalingsservice eller en anden form for au-
tomatisk betaling via din bank. 
 

 Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde kontingentop-
krævningen til Betalingsservice. Hvordan gør man ? 
 

 Den bedste løsning er nok at gå ind på 
 http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/ bliv-medlem. 
Her er link til Betalingsservice, som er let at udfylde med dine da-
ta, hvorefter du får opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får 
tilmeldt dig inden girokortet udsendes, skal du betale det første 
girokort på ”gammeldags vis”. 

 

 
 
 

 

HUSK at se efter nyheder på www.as-kbh.dk 
 

 

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://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
http://www.as-kbh.dk/
http://www.as-kbh.dk/


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


