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kontor@as-kbh.dk 

 
 

 
I erkendelse af at ”Bjerget”- Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte - er van-
skeligt tilgængeligt med offentlige transportmidler, vil foreningen igen i 
år tilbyde at betale en taxa fra Holte Station til Bjerget og retur. 
Der udpeges en koordinator blandt de tilmeldte. Vedkommende rekvi-
rerer det nødvendige antal taxaer, der afgår fra stationen senest 18.30. 
I forbindelse med tilmelding bedes I gøre opmærksom på, hvis I ønsker 
transport fra Holte Station til Bjerget, samt oplyse et mobilnummer. 
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Aktivitetsoversigt 
 

25. maj  Feltsport Træning feltpistolskydning Kalvebod 

15. juni  For./Sky./Fsp. AS - P7/SKIF Revingehed 

11. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

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

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften   Se side 3 Bjerget 

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

20. august 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

7. september  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

6. sept. 16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole 

28.-29. sept..  Skydning Universitetsmatch Ulfborg 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

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

2.-3. nov.  Feltsport Arrangør: DM Biathlon Orientering Nordsjælland 

1. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

7. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget/Rude Skov 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skolen/Privat 

10. dec. 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

2020 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

25. februar  Feltsport Årsmøde Bjerget 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

April  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

April  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

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

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole/Bjerget 

30. maj  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

 

 

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

 

 

 
 

 
Fotografer til dette nummer: Mette Harder, Christian Saxe, Peter Wester, 

Sandbjerginspektøren og Redakteuren 
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         Afdøde          
 

 3 Axel Guldbrandsen 28. marts 

 635 Jørn Finnich 6. april 
 

Æret være deres minde 
 

 

 
 

 

 

 
Runde  

fødselsdage 
2019 

 
 

Til lykke 
 
 

 25. maj 4196 Erik Hermansen 80 år 

 26. maj 4571 Caroline Vinten 25 år 

 9. juni 4590 Sofus Riber Houen 20 år 

 13. juni 4531 Lasse August Helweg 20 år 

 16. juni 4500 Boris Garcevic 30 år 

 20. juni 4614 Christian Boldsen Knudsen 45 år 

 26. juni 4608 Villads Marott Post 20 år 

 5. juli 4578 Henrik Bendz 45 år 

 10. juli 4309 Mads Scheibye 40 år 

 16. juli 3524 Ulf Scheibye 75 år 

 27. juli 4623 Svend Erik Sørensen 65 år 

 4. august 4560 Kaspar Kristensen 30 år 

 9. august 4561 Pernille Nørløv 50 år 

 31. august 4206 Carsten Sveding 60 år 

 

 
 

 

 

 
 
 

o n s d a g 
Redakteuren beklager meget. 

 
Det er i øvrigt interessant, at blad # 2019-1, som blev afleve-
ret til forsendelse fredag, blev modtaget i Düsseldorf, Tysk-
land, allerede mandag, mens nogle i Danmark ikke fik det før 
mandag en uge senere, og at nogle slet ikke fik det, til trods 
for, at adressen var korrekt. 

  beklager ikke. 
 

 
 

Velmente bidrag til kommende blades UGLESET modtages meget gerne. 
 

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

 

 

  

t r 
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Referat af generalforsamlingen 
25. april 2019, kl. 19.30 på Bjerget 

 
Dagsorden jf. vedtægternes § 27, stk. 3: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Kassereren forelægger budget til godkendelse. 
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24. 
9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening. 
10. Eventuelt. 

 
Forud for generalforsamlingen indled-
tes med middag, hvor vi nød felts-
portssektionens forlorne skildpadde. 
 

ad 1. Valg af dirigent 
 
I formandens fravær foreslog næst-
formanden 3740 Erling Heidler til diri-
gent, hvilket blev godkendt med ak-
klamation. 
 
 Dirigenten konstaterede, at indkal-
delsen blev udsendt rettidigt i bladets 
nr. 1 omkring 1. marts. 
 
 Han gjorde opmærksom på, at der i 
indkaldelsen fejlagtigt havde stået 
”onsdag” i stedet for ”torsdag”, hvorfor 
han - jf. vedtægternes § 29, stk. 1: 
”Generalforsamlingen afgør selv sin 
lovlighed” - spurgte, om nogen havde 
indvendinger mod lovligheden.  
 
 Dette var ikke tilfældet, hvorefter di-
rigenten erklærede generalforsamlin-
gen for lovligt indkaldt. 
 
 Han gennemgik afstemningsregler-
ne og konstaterede, at der - jf. ved-
tægternes § 30 - var mødt 19 stem-
meberettigede medlemmer. 

ad 2. Næstformanden aflægger beretning 
 
Næstformanden indledte med at bede forsamlingen 
mindes de i 2018 afdøde medlemmer: 
 

 4167 Erik Kragholm Knudsen 19. februar 
 4220 Kristian Krogsgaard 18. april 
 3884 Sven Erik Brockhuus 14. august 
 860 Søren Hoff 17. august 
 3234 Bent Tholander 5. december 
 1633 Bertel Peder Faaberg 8. december 
 
og fortsatte med det i 2019 indtil nu afdøde medlem: 
 

 3 Axel Guldbrandsen 28. marts 
 

Æret være deres minde. 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2018 i alt  
 Medlemmer 325 (‒ 4) 

 Nytilgang 49  

 Udmeldt 41 

 Ekskluderet 6 

 Afgået ved døden 6 
 
 fordelt således: 

 Aktive 280 (‒ 6) 

 Passive 43 (+ 2) 

 Livsvarige 2 (+‒ 0) 

 Mænd - aktive 231 (‒ 4) 

 Kvinder - aktive 49 (+‒ 0) 
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 Disse fordelte sig på sektio-
nerne således, hvor nogle af 
ændringerne skyldes, at nogle er 
noteret med tilknytning til flere 
sektioner, og at nogle har ændret 
deres sektionstilknytning. 
 

 Skydning 247 (+ 3) 

 Gymnastik 26 (‒ 1) 

 Feltsport 37 (‒ 6) 

 Hjemmeværn 36 (‒ 4) 

 Sandbjerg 13 (+‒ 0) 

 Uden sektions- 
tilknytning 16 (‒ 3) 

 
 Foreningen har således haft 
en lille medlemstilbagegang på 4 
personer. Det er på ingen måde 
kritisk, men sammenlignet med 
sidste års nettomedlemstilgang 
er det en lille ændring. Der er 
fortsat en pæn medlemstilgang 

xxxxxx 

 
 
 

på 40 nye medlemmer. I 2017 
var tilgangen 54. Ændringen 
kommer især til udtryk ved 
det store antal udmeldte, der i 
2018 var 15 større end i 
2017. 
 

 

Mellem skildpadden 
og forsamlingen be-
ordrede Sandbjerg-
inspektøren delta-
gerne ud til teltrejs-
ning i haven. 

 

(fortsættes side 16) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Foreningen påtænker at få indbundet med-
lemsbladet - typisk med 3 årgange pr. bind 
 
Hvis nogle medlemmer er interesserede i at 
få indbundet deres egne eksemplarer, bedes 
de henvende sig til redakteuren. 
 
Prisen er på nuværende tidspunkt ukendt. 
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Rydningsweekend 
 
Lørdag 6. og søndag 7. april 
afholdt Sandbjerginspektionen 
en traditionel rydningsweek-
end. Under en skarp forårssol, 
som skinnede ned mellem de 
nøgne træer, støjede og kvær-
nede en lejet flishugger de 
mange stammer, som inspekti-
onen i løbet af vinteren havde 
fældet og de grenbunker, op-
rydningen havde resulteret i. 
 
 Lars Worsaae, Peter Werling 
og Sandbjerginspektøren kørte 
rundt med vor flotte røde vete-
rantraktor med flishugger på 
slæb. Så kunne stammerne fli-
ses præcis, hvor de lå. Resul-
tatet af vinterens fældninger 
forsvandt og gøder nu skov-
bunden. 
 
 Planen for årets rydninger 
har været todelt. Den ene op-
gave er at skabe lysbrønde, 
hvor den naturlige foryngelse 
kan få gode vilkår. Den anden 
opgave er at skabe et grønt 
englignende område, som kan 
forbinde de åbne enge ved 
Barfredstenen og op mod sten-
diget i nordskellet med det åb-
ne område øst for Raffts navle.  
 
 Opgaverne er flerårige. Da 
fældningerne sluttede ultimo 
marts, fordi safterne steg i træ-
erne, var der skabt en mindre 
lysbrønd nord for Villaen, og 
godt halvdelen af det nye åbne 
område mellem engene var 
ryddet. Men der er mere ryd-
ning at foretage til næste vinter, 
når skoven atter er tjenlig til 
det. 

 
 

Det er Lars på traktoren og Peter i baggrunden 
 

 
 

Bo og Mogens holder ølpause 

 
 Samtidigt har inspektionen 
fortsat sin kamp mod ær, også 
kaldet ahorn, som er en 
usædvanlig fertil plante, der 
skyder op som ukrudt og kvæ-
ler gode skovtræer. 
 
 Mens flishuggeren stønne-
de ude på øvelsesterrænet 
kløvede Mogens Løppenthien, 
som på generalforsamlingen 
modtog Sandbjergpokalen (se 
xxxxx 

side 22) og Bo Scheibye 
brænde ved brændeskuret. 
Brænde, som vi bagefter kun-
ne stable på det af Mads 
Scheibye og hans polakker 
nylagte flisegulv i skurets syd-
lige halvdel. 
 
 Begge dage afsluttedes ar-
bejdet med en dejlig frokost 
lavet af Mie og indtaget i 
gårdhaven.  
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Forår på Bjerget 

 
Der er så dejligt deroppe i det 
smukke, kuperede parklignen-
de øvelsesterræn, hvor skoven 
brydes af søer, moser og enge. 
Men lige nu er det bedst. Træ-
erne springer ud, art efter art, 
men også med store individuel-
le forskelle. Mens de fleste bø-
ge står lysegrønne, er der an-
dre, ofte enligt stående, pragt-
bøge, som stadig er brune med 
bristefærdige knopper. Skov-
bunden er grøn med spredte 
anemoner og mange blomster. 
 
 Og selv de, som ofte kom-
mer på grunden, kan blive 
overrasket. Forleden stod der 
pludselig en smuk hvid lilje af 
fuglemælkarten lige midt på ve-
jen op mod nordvest lågen i 
græsplænen mellem Søen og 
mosehullet. 
 

 Også dyrene nyder foråret 
på grunden. Rådyrene græsser 
fredeligt, muldvarpene fortsæt-
ter med at ødelægge græsset, 
mens fiskehejren, et andepar 
og vor egen musvåge furagerer 
ved Søen. Og så er trækfugle-
ne er på vej tilbage fra deres 
sydlige vinterkvarter.  
 
 En af disse, den brogede 
fluesnapper, som prydede for- 
xxxxxxxx 

    
 

 Fuglemælk  Ornitologen med reden 
 
 
siden af blad nr. 2017-2, ryg-
tes at være på vej. 
 
 Derfor har inspektionen, 
sammen med ornitologen 
Jens Erik Sørensen atter sat 
en kasse op til netop denne 
spændende lille fugl. Det er 
hannen, som gør reden klar, 
for så at forsøge at lokke en 
hun ind i den. På billedet ses 
den rede, der var forberedt i 
kassen sidste år, men som 
han desværre ikke fik en hun 
ind i. 
 

 Kom og nyd vort smukke 
øvelsesområde. Husk det er 
alle medlemmers øvelsesom-
råde, ikke blot sandbjergin-
spektionens. Jeg beder blot 
om, at I forinden check’er 
hjemmesiden og under Høje 
Sandbjerg ser på Reservati-
onsoversigten, en kalender, 
som viser om lejren er ledig. 
Og er der gæster, så kom en 
anden dag.  
 
 På gensyn i den smukke 
forårsskov. 

3801 Hoff 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Se side 3 
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2966, S014, Flink menig i HJVK 6301, 
nu tjenegørende i HJVK Kastellet - Livjæger 

 Mogens Løppenthien 

fik 4. maj tildelt HJV 60 årstegn. 
 

Der er ikke mange, som opnår dette. 
De 60 år markeres af, at der er to guld- 

blade - det første markerer 50 år. 

        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under en tur rundt på internet-
tet fandt et medlem denne riffel 
- som har en eller anden til-
knytning til AS jf. flere af pla-
derne på højre side af koblen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måske har den tilhørt nummer 

 681 Elof Carlsen 

 Født 28. april 1919 

 Civilingeniør 

 Aktivt medlem fra 1938 

 Udmeldt 1971 
Der må være nuværende med-
lemmer, som har kendt ham ?  

Gevær og karabin M89 har en 
spændende historie: 
 

 Indført i 1889 - kun 25 år ef-
ter nederlaget i 1864  

 Ét af de først indførte repe-
térgeværer efter opfindelsen 
af enhedspatronen i Europa 
- selv om alle lande indførte 
lignende systemer omkring 
1890.  

 Mulighed for enkeltskud 
med 5 patroner i magasinet 
(magasinspærrer) - i dati-
dens militære doktrin en re-
levant funktionalitet, som vi-
ste sig forældet i løbet af 
Den store Krig.  

 Den er et godt eksempel 
kvalitetshåndværk. Holdbar-
heden af designet ser også 
af over 50 års anvendelse - 
fra 1889 til 1943 (afvæbnin-
gen), hvorefter dansk mili-
tær primært var udrustet 
med våben fra Sverige og 
de allierede. 
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Motionsgymnasternes sommerafslutning 2019 
 
Efter længere tids usikkerhed 
om gymnastiksal de 3 første 
tirsdage i maj måned grundet 
eksaminer i salen på Husum 
Skole lykkedes det i sidste øje-
blik at få aftale om, at vi kunne 
bruge vor fredagssal på Korsa-
ger Skole. 
 
 Den 14. maj mødte så et to-
cifret antal gymnaster igen til 
træning, hvorefter de i et pas-
sende antal biler styrede mod 
Høje Sandbjerg. En lille fortrop 
havde betids tændt op i ovnen 
og forberedt på anden vis, så vi 
alle 16 efter den traditionelle fo-
tografering ved gavlen uden for 
officersmessen kunne sætte os 
hyggeligt til rette i mandskabs-
messen og nyde diverse silde-
madder, højt smørrebrød og 
ost samt kaffe med sødt, alt 
suppleret med snapseritual og 
et par sange fra bogen. Ordene 
i sidstnævnte taler deres sprog, 
men sang er ikke vor spids-
kompetence! 
 
 Leif underholdt med mor-
somme formuleringer i ansøg-
ninger fra tidligere gymnast og 
nu pensionist Peter Koks tid 
xxxxxxx 

 
 
 
 
 

I salen 
 
 
 
 

og 
 
 
 
 

på Bjerget 

 
 

 
 

som direktør i et dentalfirma 
og mindedes samtidigt de 
mange, herlige kammerater, 
som har passeret holdet og 
givet gode minder. 
 

 Alle bistod med afrydning, 
men der var ikke plads til alle 
med gode hensigter. Enkelte 
var glade for at tage tørnen i 
opvasken m.m., medens de 
nye gymnaster tog turen til 
xxxxx 
 

Toppen for første gang sam-
men med resten, der tog den 
for n+1'te gang. 
 
 Atter samlet stod vi alle 
længe i lejrgaden denne for-
sommeraften og nød månen 
på vej mod hel, uden at et 
blad rørte sig på træerne.  
 
 Gymnastikken slutter fredag 
den 24. maj. 

3098 

 

 

Sæsonstart - fredag 6. september 
 

 

Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, pigesal 36, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Korsager Skole, sal 73, Gislingevej 14-16, Husum, 2700 Brønshøj 
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Udfordringer i ”Forsvinderup” 
4.-6. april 2019 

 
Skive Garnisons Idrætsfor-
enings garvede biathleter hav-
de igen stillet sig til rådighed 
som arrangør af DM Biathlon 
2019 4.-6. april 2019, hvorfor et 
mindre, pænt selskab fra AS-
Feltsport atter pakkede gevær 
og kompas for at deltage.  
 

 Lasse Helweg var det unge 
håb, der skulle kæmpe med 
andre unge løver i herreklas-
sen, mens den øvrige del af 
holdet bestod af the usual su-
spects med fødselsdatoer fra 
midten af forrige århundrede.  
 

 Der findes ikke rimelige be-
grundelser for at bruge ret me-
get tid på Christian Saxe, Kai 
Willadsen og nærværende 
pennefører, men Peter Wester 
skal fremhæves for i højt frem-
skreden alder at have 
(gen)fundet glæden ved vejfin-
ding i ukendt terræn under 
brug af kort og kompas, og det 
er alles vurdering, at vi endnu 
ikke har set ham fra hans bed-
ste side. 
 

 Særlig opmærksomhed skal 
dog rettes mod Jannie Helweg, 
der på ingen tid har sat et mar-
kant aftryk på AS-Feltsport, og 
hun har uden større betænke-
ligheder - ja nærmest viljeløst - 
ladet sig besnære af de garve-
de rotters endeløse historier 
om punktorienteringsproblema-
tikker, vejfindingsfrustrationer 
og indskydningsspidsfindighe-
der og var rede til at repræsen-
tere foreningen på kvindesiden. 
 

 I selvsamme moment skal 
feltsportssektionen ikke undla-
de at rette en særlig tak til 
xxxxxxx 

 
 

Kai og Lasse ved start 
 

 
 

Kai, Jannie og Jørgen 
 

Finn Scheibye, der har støttet 
os med råd, vejledning og 
lækkert isenkram i form af 
kontravægte og high-tech sig-
temidler.  
 

 DM skulle afvikles i Finde-
rup med udgangspunkt fra 
samme område, der blev an-
vendt ved VM Biathlon 2018, 
xxxxxx 

og denne oplysning gav AS 
deltagerne fra VM en anelse 
uro i sjælen. Uden at skulle 
træde vande i lange topografi-
ske udredninger kan løbsom-
rådet kort beskrives som ty-
pisk jysk plantage med større 
diffuse områder med vekslen-
de tæthed og utallige små og 
større lysninger. 
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 Oplevelserne fra VM åben-
barede, at disse små lysninger 
var yndede postplaceringsste-
der og krævede veludviklede 
kratluskergener hos løberne, 
da man ellers nemt kunne 
bortkaste mange minutter på 
selv ganske korte stræk. 
xxxxxxxx 

 Fredagens sprintkonkurren-
ce gav Lasse en placering som 
næstbedste dansker, mens 
Christian og undertegnede fik 
tredjepladser i hhv. Ældre Old-
boys og Veteran-I. 
 

 Jannie og Peter indhøstede 
værdifuld erfaring til de kom- 
xxxxxxxx 

mende dages udfordringer og 
udtrykte store forhåbninger til 
morgendagens kongedisciplin - 
klassisk biathlon. 
 

 Kai har deltaget i stort set 
samtlige DM Biathlon siden 
70`erne, og han rejste fra Est-
land til Finderup under brug af 
samtlige eksisterende trans-
portformer og nåede således 
lige akkurat frem inden lørda-
gens klassiske biathlon med 
skydning, punktorientering og 
fri orientering startede. 
 

 Rutinemæssigt markerede 
foreningens løbere sig positivt 
og Lasse blev fjerdebedste 
dansker i herreklassen, mens 
Christian blev nr. 2 i Ældre 
Old-boys.  
 

 Øvrige deltagere leverede 
nette resultater, og det var 
især opløftende, at Jannie og 
Peter demonstrerede stor 
mental slidstyrke og oriente-
ringsmæssig fremgang på alle 
parametre og kravlede opad 
på resultatlisterne. 
 

 Mesterskabets sidste disci-
plin var stafet, og igen viste 
både Jannie og Peter høj mo-
ral gennem en ukuelig indsats. 
 

 Efter præmieoverrækkelse 
og arrangørens afsluttende 
bemærkninger kunne vi vende 
næsen mod Sjælland efter tre 
dejlige dage i skoven. 
 

Jørgen Pedersen 
 

 
 

Peter på vej fra (eller til) skydningen 
 

 
 

Kai, Jørgen og Christian under præmieoverrækkelsen 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Se side 3 
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Klubmesterskab O-løb 
11. maj 2019 

 
Årets klubmesterskab blev af-
holdt lørdag 11 maj med start 
og mål på Bjerget. Nis Schmidt 
havde sørget for to udlagte ba-
ner, en kort bane på 4 km med 
13 poster og en ”reduceret” 
lang bane på 6,4 km med 20 
poster. 
 
 Dagen for klubmesterskabet 
kunne ikke være valgt bedre, 
for da Birger havde fået hejst 
Dannebrog, viste både flaget 
og skoven sig fra sine bedste 
sider. 
 
 Indledningsvis skal det skri-
ves, at jeg gennemførte da-
gens lange bane, men valgte 
ikke at klippe post 10, som jeg 
hverken fik løbet lige på, eller - 
efter mange minutters søgen -  
fandt. Jeg valgte derfor at løfte 
blikket, og søge mod post 11 
og at tage konsekvensen af 
dette med oprejst pande. 
 
 Kl 10 lod Christian Saxe fløj-
ten lyde, så dagens mester-
skab kunne sættes i gang. Det 
blev dog rykket til kl 10.15 da 
ikke alle deltager var mødt til 
start. 
 
 Nedtælling og starten gik fra 
gaden mellem husene. Der 
herskede dog en smule forvir-
ring om, hvor poster var place-
ret, da starten var præget af, at 
deltagerne i bogstaveligste for-
stand løb i hver sin retning, 
men efter få minutter kom alle 
på ret kurs. 
 
 Banerne var udlagt sådan, at 
de første 4 poster var på AS’s 
egen grund. Post 2, og 3 var de 
samme for den korte og lange 
bane, mens banerne havde 
xxxxxxxx 

 
 

Nis overrækker pokalen til Christian 

 
hver sin post 1 og 4, og disse 
var placeret med cirka 30 me-
ters mellemrum, hvilket skabte 
en smule forvirring blandt del-
tagerne. Torkild var dog den 
eneste, der blev registeret 
med et fejlklip. 
 
 Post 5, 6, 7, og 8 var place-
ret nord, nordvest for Bjerget, 
og efter deltagernes eget ud-
sagn gik det rimeligt med at 
løbe til dem. Dog blev post 9 
en udfordring for Jannie, og 
hendes indbyggede GPS i uret 
viste, at hun havde ledt efter 
den berømte nål i høstakken, 
dog uden at finde den. 

 

 Angående post 10 - som jeg 
ikke fandt - vil jeg næste gang 
gøre brug af Birgers råd, blot 
at løbe til hen mindestenen og 
derfra 90 grader ind - dette råd 
er noteret og arkiveret. 
 
 Post 11, 12 og 13 tegnede 
sig som en smuk sløjfe på kor-
tet i en sydvestlig retning fra 
Bjerget, hvorefter kursen blev 
sat mod post 14, 15, 16 og 17, 
som alle lå og puttede sig 
rundt om en forholdsvis høj og 
arealmæssige stor bakke - her 
tog jeg et par vejvalg, som fik 
mig næsten hen over toppen et 
par gange, hvilket bevirkede, 
xxxxx 

  



15 
 
at jeg var noget vindblæst og 
mør, da Peter Wester og jeg 
teamede op for at klippe post 
17 sammen. 
 
 Vi valgte dog hver sin vej 
mod post 18 - jeg løb lige på, 
mens Peter valgte en anden 
rute, som også førte til post 
18, men den var dog noget 
længere. Post 19 og 20 blev 
også klippet, og så kunne den 
sidste spurt mod Bjerget sæt-
tes ind. 
 
 På parkeringsplads op mod 
Bjerget fik jeg overhalet Chri-
stian Saxe, som i dagens an-
ledning også havde valgt at 
løbe den lange bane. Han var 
dog på cykel, og var på vej til-
bage til Bjerget, efter at have 
været ude og hente poster 
ind. 
 
 Peter Wester havde i da-
gens anledning gennemført 
løbet med to kompasser for at 
se, om det kunne give han 
nogle fordele, der kunne dra-
ges nytte af. Konklusionen 
blev dog hurtigt, at når man 
har et kompas i hver hånd, ef-
terlader det ikke megen plads 
til kortet. 

 

 Torkild Glaven udgik efter 
post 13 med nogle mindre 
skader, men ellers blev løbet 
gennemført med højt humør, 
solskin og en skov, der stod 
grøn og ny udsprunget. 
 
 Da alle var kommet i mål 
og havde været i et velfortjent 
bad, satte vi os til bords for at 
spise vores medbragte mad-
pakke sammen med hustruer 
og honoratiores. Der blev af-
sunget de dertilhørende viser 
og sange, inden Nis offentlig-
gjorde resultaterne for dagens 
anstrengelser. 
 
 Vinderen af den lange ba-
ne blev Christian Saxe, der i 
fornem stil kunne løfte trofæet 
og kalde sig årets klubmester 
2019. 
 
 Vinderen af den korte bane 
blev Aksel Iversen, der også 
løb en overbevisende sejr 
hjem. 
 
 En stor tak til arrangører, 
banelægger og alle jer andre, 
der har haft en finger med i 
spillet. 

Henrik Bendz 
 

 
 

Eftersnak 
Peter og Jannie 

 

 
 

 

 

Feltsportssektionens årskalender 

 
Dag Dato Aktivitet Sted Arrangør 

 
Fre-søn 31. maj-2. juni Biathlon orientering Göteborg 

Lørdag 15. juni AS - P7 Revingehed 

Tors-søn 1.-4. august VM biathlon orientering Finland 

Lørdag 7. sept. Træning feltpistol Kalvebod Christian Saxe 

  Træning afst.bed./kortlæsn. Sjælland Vagn Laursen 

Fredag 13. sept. DM feltsport Skive 

 
Lør-søn 2.-3. nov. Åbent DM biathlon orientering Nordsjælland AS/HPRD 

 

Notér denne weekend - I vil senere blive bedt om at melde jer som hjælpere. 
 
Lørdag 7. dec. Bøftur Bjerget Lasse Helweg 
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Referat af generalforsamlingen 
27. april 2019, kl. 19.30 på Bjerget 

 
(fortsat fra side 7) 

 
 
Foreningsarrangementer 
 
I lighed med tidligere år har 
der været afholdt flg. for-
eningsarrangementer: 

 Nytårskur på Bjerget med 
ca. 40 deltagere. 

 Generalforsamling med 20 
stemmeberettigede delta-
gere. 

 Sct. Hans aften arrange-
ment med spisning, men - 
uden bål - 40 deltagere. 

 
Skydesektionen 
 
AS deltog i 2018 i en række 
eksterne stævner med gode 
individuelle resultater: 
 
 Foreningens skytter har 
årets løb deltaget i 7 gevær-
terrænskydninger med gen-
nemsnitligt 5 deltagere i hver 
skydning. 
 
 Ved DGI Storkøbenhavns 
15 m mesterskaber 2018 del-
tog AS med ca. 30 skytter.  

 Peter Schummel Larsen 
skød sig til sølvmedalje i 
fritstående riffel. 

 Andreas Hansen vandt 
guldmedalje i enhåndsfat-
ning på pistol i klasse 1. 

 Jeppe Ammitzbøll opnåe-
de guldmedalje i enhånds-
fatning på pistol i klasse 4. 

 Johan Kruse Mortensen 
vandt en suveræn 1. plads 
og guldmedalje med to-
håndsfatning på pistol. 

 Ved DGI Storkøbenhavns 
udendørs mesterskaber del-
tog AS med 4 skytter på riffel, 
og 1 på pistol.  

 Morten Hammer vandt 
guld på 200 m i veteran-
klassen for liggende 
skytter.  

 Finn Scheibye vandt 
guld i stillingsklasserne.  

 På 300 m vandt Morten 
Hammer guld i veteran-
klassen. 

 Finn Scheibye opnåede 
en andenplads på stan-
dardpistol i klasse 1.  

 
 Ved Københavns Skytte-
forbunds udendørs mester-
skaber vandt AS holdskyd-
ningen på cal. .22 i såvel 
sport-pistol (30 skud præcisi-
on og 30 skud duel) som i Mi-
litær hurtigskydning (5 skuds 
serier på 10, 8 og 6 sek.).  

 Andreas Hansen vandt 
bronzemedalje i stan-
dardpistol.  

 Finn Scheibye vandt 
guldmedaljer i senior-
klassen på 300 m riffel i 
40 skud liggende og i 1/2 
match (20 skud i knæ-
lende, liggende og stå-
ende). 

 
AS-P7 
 
Den 87. kapskydning mellem 
AS og P7-SKIF blev afholdt 
på Københavns Skyttecenter 
og på Høje Sandbjerg. 

 Både baneriffel- og terræn-
skydningen blev vundet af P7. 
Individuelt vandt Anders Pe-
tersson både baneriffel- og ter-
rænskydning og blev dermed 
også en suveræn vinder af 
Agnetes hæderspris. 
 

 Bedste danske skytte på 
bane blev Regin Gaarsmand 
og i terrænskydningen Hans 
Jørgen Vaaben. Formands-
skydningen blev vundet af Høje 
Formand. 
 

 På pistol vandt AS alle pistol 
holdskydningerne. Individuelt 
vandt Andreas Hansen fra AS 
med Mathias Hertz på 2.-
pladsen. 
 
Unimatch 
 

Unimatchen mellem AS, Aka-
demisk Skytterlag, Oslo (ASL) 
og Akademisk Skytteforening 
Aarhus (ASA) blev - ligesom 
matchen mod P7 - afholdt på 
Københavns Skyttecenter og 
Høje Sandbjerg. Skydningen 
består af baneskydning på riffel 
og terrænskydning på pistol. 
 

 AS stillede med 8 deltagere 
både ved riffel- og pistolskyd-
ningen. AS vandt riffelskydnin-
gen i suveræn stil foran AS 
Aarhus og Akademisk Skytter-
lag. Pistolskydningen blev lige-
så suverænt vundet af AS Aar-
hus foran Akademisk Skytterlag 
og med AS på en forsmædelig 
3. plads. 
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Indendørs skydningen 
 
Aktiviteten på 15 m banen i 
DGI-byen var i 2018 fortsat høj. 
I løbet af året blev der lige som 
i 2017 solgt mere end 90.000 
stk. cal. .22 ammunition til en 
samlet pris på lidt over 56.000 
kr. 
 
 Vi holder introduktionskurser 
for nye skytter to gange om 
måneden. Kurserne er normalt 
velbesøgt med typisk 3-6 del-
tagere pr. gang. Antallet af del-
tagere i introkurserne i 2018 
har været lavere end i 2017 
med 69 deltagere mod 82 i 
2017. Det lavere antal intro-
skytter skyldes sandsynligvis et 
længerevarende nedbrud af vo-
res hjemmeside. 
 
Udendørs skydningen 
 
I 2018 har interessen for at 
skyde med grovpistol på Kø-
benhavns Skyttecenter fortsat 
ligget på et pænt niveau. Syv 
AS skytter havde ved udgan-
gen af 2017 IPSC licens under 
Dansk Sportsskytte Forbund. 
 
 25 m pistolskydningen har i 
2018 fortsat lidt under, at der 
ikke har været en dedikeret le-
der af aktiviteten.  
 
 På langdistance blev Poul 
Glesners mindepokal vundet af 
Svend Mørup. Ola Hvamstad 
vandt medaljeskydning II, Foss 
pokalen og xxx-pokalen. Tho-
mas Fjeldborg var bedst i 
Schmiegelow pokalen, mens 
Finn Scheibye vandt skytte-
kongeskydningen og Collet po-
kalen.  
 
Generelt  
 
Skydesektionen arbejder fort-
sat for, at flere af de mange 
xxxxxx 

 
 

Kasserer, næstformand, som aflægger beretning, og dirigent 
 

nye skytter kan fastholdes 
over en længere årrække, 
herunder at nogle flere vil vise 
interesse for de udendørs di-
scipliner på Kalvebod. 
 
Feltsportsektionen 
 
Feltsportssektionen, som nu 
er på 43 medlemmer, har i 
2018 fortsat sin aktivitet med 
hovedvægten på orienterings-
biathlon og feltsport. 
 
 17.-18. marts afholdt AS 
Feltsport for 10. gang et Bi-
athlon Orientering stævne på 
Bjerget, hvor de gamle gubber 
under Birgers ledelse, havde 
lavet et fint stævne i den klas-
siske disciplin og i massestart. 
Det gjorde det muligt for de 
yngre kræfter fra AS at delta-
ge, og de kvitterede med fine 
resultater: 

 Lasse Helweg blev nr. 4 i 
H21/klassisk og nr. 5 i 
H21/massestart. 

 Henrik Bendz blev i sit 
første biathlonstævne nr. 
2 i både H35/klassisk og 
H35/massestart. 

 Christian Saxe blev nr. 2 i 
H45/klassisk og vandt 
H45/massestart 

 Både det danske og det 
svenske landshold deltog, så 
lejren med sin kapacitet på 40 
mand var helt fyldt. 
 
 Med en fin skov i ryggen, 
en stor improviseret skydeba-
ne ved Søen, indkvartering og 
faciliteter til fælles middag er 
Høje Sandbjerg lejren det ide-
elle sted til et sådant stævne. 
Høje Sandbjerg lejren er nu 
kendt og værdsat af enhver, 
som dyrker O-biathlon. 
 
 17.-19. april afholdtes DM 
Biathlon Orientering i Vrøgum 
Plantage, hvor Lasse Helweg, 
Kai Willadsen og Christian 
Saxe var ovre og løbe nogle 
meget svære baner. Med en 
klar plan om at investere i sik-
re vejplan blev stafetten i mix 
klassen med de 3 vundet su-
verænt.  

 Individuelt blev Kai Willad-
sen nr. 3 Veteran II/sprint 
og vandt Veteran II/ klas-
sisk. 

 
 17.-20. august deltog AS i 
WM Biathlon Orientering i Jyl-
land med Christian Saxe, Jør-
gen Pedersen, Kai Willadsen 
xxxxxx 
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og Peter Wester. Det var nogle 
krævende dage, både teknisk 
og fysisk, hvilket resulterede i 
megen erfaring.  

 Kai Willadsen blev nr. 3 i 
M65/sprint. 

 
 3.-4. november afholdtes å-
bent DM Biathlon Orientering i 
Bjergskoven ved Søgaardslej-
ren. Janni og Lasse Helweg, 
Peter Wester og Christian Saxe 
deltog. Konkurrencen vil blive 
husket for en krævende punkt-
orienteringsbane blandt fritgå-
ende heste.  

 Janni Helweg blev nr. 3 i 
W45/klassisk og nr. 2 i 
W45/sprint.  

 Christian Saxe vandt M50/ 
klassisk.  

 
 Feltsporten indledtes med 
AS-P7, som afholdtes 16. juni 
på Kalvebod og i Nordsjælland, 
hvor Birger Hoff, Vagn Laur-
sen, Torkild Glaven, Ulrik 
Staugaard, Peter Werling og 
Janni Helweg havde lavet en 
traditionel og fin konkurrence.  
Carsten Sveding var holdleder 
og hjalp også med transport og 
beregning. 
Christian Saxe, Jørgen Niel-
sen, Jørgen Pedersen, Lasse 
Helweg og Henrik Bendz stille-
de op for AS. Christian Saxe 
blev nr. 2, Jørgen Nielsen nr. 4, 
Jørgen Pedersen nr. 5, Lasse 
Helweg nr. 6 og Henrik Bendz 
nr. 8. 
AS ved Christian Saxe, Jørgen 
Nielsen, Jørgen Pedersen og 
Lasse Helweg vandt AS-P7 
sammenlagt, mens en sven-
sker gik med de fleste præmier. 
 
 12. september afholdtes DM 
Feltsport i Aalborg. AS havde 
atter i tilmeldt et stærkt hold, 
hvor alle deltog i deres egen 
aldersklasse. Jørgen Nielsen 
og Christian Saxe stillede op i 
xxxxxx 

Ældre Old Boys, Jørgen Pe-
dersen og Peter Wester stille-
de op i Veteran 1 og Kai Wil-
ladsen, Peter Werling og Ni-
els-Erik Ottesen Hansen stil-
lede op i Veteran 2. AS Felt-
sports yngre medlemmer 
manglede, men de gamle op-
nåede fine resultater med 
Christian Saxe som nr. 2, Jør-
gen Nielsen nr. 3, Jørgen Pe-
dersen nr. 3, mens Kai Willad-
sen vandt sin klasse.  
Kai Willadsen, Christian Saxe 
og Peter Werling vandt hold-
konkurrencen for de ældre 
klasser. 
 
 Tankerne om, at det måske 
er nødvendigt at træne mere, 
fik sektionen til at afholde flere 
disciplintræninger, således 9. 
juni en pistol feltskydning på 
Kalvebod og 2. september så-
vel en pistol feltskydning på 
Kalvebod som en kortlæs-
ningstræning i Nordsjælland. 
Det er feltsportsinspektørens 
intention også i år at gennem-
føre sådanne træninger. 
 
 AS Feltsport har også dyr-
ket ren orientering. 
 
 19. maj afholdtes klubme-
sterskabet i orienteringsløb. 
Troels Christiansen havde la-
vet en rigtig sjov bane, hvor 
deltagerne kom forbi start/mål/ 
’vende’-post tre gange under 
løbet. Lasse Helweg var også 
i 2018 urørlig og blev klubme-
ster. 
 
 Også i DOF regi har sektio-
nen været på resultatlisterne: 

 29.-31. april ved påskelø-
bene på Fanø, hvor Birger 
Hoff blev nr. 4 i H75. 

 7.-13. juli ved verdensme-
sterskaberne for seniorer i 
Nordsjælland, hvor Birger 
Hoff og Kai Willadsen kom 
i finalen i deres klasser og  

 9. september ved DM i den 
klassiske distance, hvor 
Birger Hoff løb sig til nr. 3 i 
H75.  

 
 Året sluttede som sædvan-
ligt med Bøftur. Christian Saxe 
have lavet en ca. 12 km lang 
CIOR bane med 2 cm kort og 
koordinater, 4 cm kort, luftfoto, 
kurvekort, og små O-kort i 
1:10.000 og et O-kort over AS-
område i 1:2.500 - banen skul-
le dog ikke nødvendigvis tages 
i rækkefølge!  
Deltagerne måtte ikke forlade 
bygningen før efter 30 minut-
ter, og der var lavet et handi-
cap system baseret på en 
kombination af alder, vægt og 
højde.  
Lasse Helweg var alene om at 
finde alle posterne inden for 
tidsrammen og vandt. 
 
Gymnastiksektionen 
 
I 2018 fortsatte motionsgym-
nastikken om tirsdagen på Hu-
sum Skole og om fredagen på 
Korsager Skole - også i Husum 
- som regel med mere end 10 
deltagere hver gang ud af 18 
aktive motionsgymnaster. 
 
 Vor gymnastiklærer Leif 
Berg Sørensen, som møder 
trofast op i salen 2 gange om 
ugen, er den uundværlige driv-
kraft i gymnastiksektionen, og 
han er samtidigt et fantastisk 
midtpunkt i det sociale sam-
vær.  
 
 Sommerafslutning 22. maj 
startede med gymnastik i salen 
og efterfølgende kørsel til 
Bjerget, hvor et par medlem-
mer stødte til, inden de i alt 15 
deltagere indtog smørrebrød 
m.m. i undermessen og fortsat-
te det hyggelige samvær.  
Som en beskeden tak for det 
xxxxxx 
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store arbejde overrakte recktor 
en æske chokolade til Leif, som 
manede til opretholdelse af 
træningstilstanden i sommerfe-
rien! 
Efter fanesangen var der tid til 
en tur til toppen i det fine vejr. 
 
 Sidst på sommeren fik gym-
nastiksektionen positiv tilba-
gemelding fra DIF og DGI's 
foreningspulje "Initiativer og til-
tag, der støtter hverdagens fæl-
lesskaber i idrætsforeningerne, 
og som skaber rum til udvik-
ling", således at vi kunne an-
noncere 2 gange i Brønshøj-
Husum Avis. 
 
 Det gav 12-15 henvendelser, 
som resulterede i 4 nye gym-
naster, der siden har været 
meget konstante i deres træ-
ning. 
 
 Julegymnastikken 11. de-
cember blev i år igen rundet af 
hos Jacques Hermann, som 
lagde hus til en hyggelig spis-
ning af hjemmelavede gule ær-
ter og pandekager m.m. for 17 
gymnaster inkl. lærer. 
 
 Rudolf Krafts mindepokal 
(kammeratskabspokalen) inkl. 
sølvfad vandrede ved juleaf-
slutningen videre til Jacques 
Hermann for det næste år, og 
Jacques fik igen overrakt Aage 
Bruun-pokalen, idet pokalen 
hvert år tildeles den gymnast 
(og hans familie), der sørger 
for, at vi kan holde vor juleaf-
slutning og spise gule ærter 
hjemme eller ude. 
 
 Også denne gang takkede vi 
Leif med chokolade samt yder-
ligere en nyligt udkommet bog 
om den gamle radiogymnastik-
lærer Kaptajn Jespersen! 
 

Hjemmeværnssektionen 
 
I det forgangne år, har hjem-
meværnets sektion i AS af-
holdt en ganske velbesøgt 
BØFTUR. Særligt vil jeg gerne 
fremhæve Kjæftens, Rune 
Iversen, gode arbejde og fan-
tastiske indsats omkring ar-
rangementet. Dertil vil jeg 
gerne påpege, at igen i år vil 
bøfturen blive afholdt og for-
håbentligt med endnu flere 
deltagere. Ligeledes arbejdes 
der i HJV-sektionens regi på 
at finde nye egnede medlem-
mer, der kan være med til at 
gøre AS’s HJV-sektion et sted 
at samles også i fremtiden. 
 
Høje Sandbjerg 
 
Generelt 
 
2018 har været et stille år med 
vedligeholdelse, drift og udlej-
ning. To forhold er dog værd 
at nævne. 
 
Tagsagen 
 
I den varme sommer opdage-
de vi, at tagpappet på de syd-
lige tage af bygningerne rev-
nede, og det øverste lag skred 
lidt. Tagpapproducenten Phø-
nix har påtaget sig et produkt-
ansvar og vil her til foråret 
lægge nye tag. Bygning 5 tag 
er dog lagt før udløbet af ga-
rantiperioden på 10 år, så der 
kan komme en medbetaling af 
taget her. 
 
Fredningssagen 
 
Stien fra Toppen til Rude Skov 
er nu fuldt etableret med pik-
togrammer og skilte, og som 
noget nyt er cykling blevet for-
budt på stien op til Toppen.  
 
 

 

 Kommunen arbejder på en 
plejeplan. Efter høringer i ef-
teråret, har et konsulentfirma 
udarbejdet et forslag, som vi 
har kommenteret. Fortsættel-
se følger næste år.  
 
Konklusion 
 
Vi kan glæde os over en lejr i 
god stand, som bruges flittigt, 
såvel af medlemmer som 
gennem udlån til spejdere og 
skoler mod slidpenge. At mo-
nitere og støtte disse aktivite-
ter, vedligeholde øvelsesom-
rådet og løbende forbedre lej-
ren har været Sandbjergin-
spektionens hovedopgave det 
forløbne år. 
 
Generelt 
 
Med udgangspunkt i inspekti-
onernes status og resultater 
synes jeg, at foreningen har 
haft et godt år. Der er gen-
nemført et tilfredsstillende ak-
tivitetsniveau og opnået pæne 
sportslige resultater.  
 
 Lejren fremstår som sæd-
vanligt flot og velplejet. Den 
bliver flittigt brugt af såvel for-
eningens egne medlemmer 
som af betalende lejere. Ende-
lig har foreningen en ualmin-
delig god økonomi. 
 
 I sidste års beretning blev 
det nævnt, at foreningen har 
nogle udfordringer med at 
skaffe eller etablere kvalifice-
ret hjælp til gennemførelse af 
træning, instruktioner og 
stævner. Det blev endvidere 
nævnt, at foreningen arbejder 
på at udvikle og implementere 
en incitamentsstruktur, som 
gerne skulle hjælpe på disse 
forhold. 
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 Det er imidlertid en svær og 
lang proces, og det er endnu 
ikke lykkedes på tilfredsstillen-
de vis at få flere aktive inddra-
get i den mere organisatoriske 
del af foreningens arbejde. 
 
 Vi er netop nu ved at anskaf-
fe en række luftvåben, herun-
der to biathlon rifler, en riffel 
med kikkertsigte samt to pisto-
ler med 5 skuds magasin. Der 
er endvidere anskaffet en høj-
trykskompressor, der kan an-
vendes til at påfylde luft på dis-
se våben. Fordelen ved disse 
våben er, at de kan anvendes 
lovligt uden nogen form for til-
ladelse. Det betyder, at bl.a. 
feltsport kan øve langt oftere 
på Høje Sandbjerg, 
 
 2019 forventer vi bliver et år 
med AS sædvanlige arrange-
menter. AS-P7 skal i 2019 
gennemføres i Sverige. I efter-
året skal feltsportssektionen, 
med støtte fra andre forenin-
ger, arrangere åbent dansk 
mesterskab i O-biathlon med 
forventelig ca. 100 deltagere. I 
den anledning vil al hjælp fra 
andre inspektioner være meget 
velkommen. 
 
 I 2020 har AS-P7 arrange-
mentet 100 års jubilæum. Be-
styrelsen har besluttet at mar-
kere denne begivenhed. Vi vil 
løbende orientere i bladet om 
indholdet af denne begivenhed. 
 
 Afslutningsvis har jeg lovet 
formanden at takke alle de 
medlemmer, der gør en ekstra-
ordinær indsats for at drive vo-
res forening og vedligeholde 
Høje Sandbjerg.  
 
 En særlig tak til bestyrelsen, 
AS bladets redaktør og for-
eningens revisorer.  
 

 Vi vil også gerne sige man-
ge tak til Mette Harder for din 
indsats som revisor i forenin-
gen. 
 
 Dette afslutter min beret-
ning. 
 
 Der var ingen bemærknin-
ger til beretningen. 
 
 
ad 3. Kassereren forelægger 
det reviderede regnskab til 
godkendelse. 
 

Dirigenten meddelte, at han 
havde fået forevist original-
regnskaberne underskrevet af 
alle bestyrelsesmedlemmer og 
revisorer. 
 
Kassereren, Bo Scheibye, ud-
leverede og gennemgik regn-
skaberne. 
 
Indtægter 
 
Kontingenter aktive er igen 
stigende p.gr.af flere med-
lemmer. Introkontingent, som 
opkræves af nye skydere, når 
de første gang kommer på 
skydebanen, udgør ca. kr. 
17.000. Dette dækker intro-
duktion og kontingent de før-
ste par måneder. 
 
 Øvrige tilskud skyldes til-
skud fra Ove Popp Poulsens 
fond for Akademiske Skytter 
samt fra De Akademiske Skyt-
tefonde. 
 
Udgifter aktiviteter 
 
Skydeinspektionen, gymna-
stikinspektionen og hjemme-
værn er som sidste år. 
 
 Feltsport er noget højere 
grundet større aktivitet i O-
biathlon.  

 Der blev afholdt et stævne 
på Høje Sandbjerg som gav et 
pænt overskud, men ikke nok 
til at dække alle omkostninger. 
 
 Sandbjerg regnskabet giver 
et overskud p.gr.af højere leje-
indtægter og hensættelsen 
sidste år til anskaffelse af ny 
græsklipper. 
 
 Bladet er blevet væsentligt 
dyrere i år grundet for lav fak-
turering tidligere år. 
 
Udgifter administration 
 
Er omtrent som sidste år bort-
set fra posten ”øvrige admini-
strationsomkostninger”. Dette 
skyldes udgifter til omlægning 
af hjemmesiden. 
 
Resultat 
 
Et overskud på kr. 230.301. 

(se regnskabet på side 24-25 
 

Balancen  
 
Foreningen har en pæn aktiv-
masse, selvom aktiekursen er 
halveret.  
 
 Beholdningen af ammuniti-
on er nedbragt en smule 
 
 Vi har stadig en restgæld i 
SKAK-huset. 
 
De Akademiske Skyttefonde 
 
Regnskabet er som tidligere 
år. Der er udloddet kr. 8.000 til 
AS. 
 
Ove Popp Poulsens fond for 
Akademiske Skytter 
 
Der var et resultat før uddelin-
ger på kr. 276.665. Der er ud-
loddet kr. 210.000 til Akade-
misk Skytteforening.  
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 Bestyrelsen har besluttet at 
konsolidere maksimalt, hvilket 
for 2018 beløber sig til kr. 
69.166. 
 
Spørgsmål ? 
 
Mogens Løppenthien: Resultat 
opgørelsen 230.000 kr. overfø-
res ikke til balancen ? 
Kassereren: Note 6 indeholder 
denne oplysning. 
 
 Regnskabet blev herefter 
godkendt med akklamation. 
 
 
ad 4. Behandling af indkom-
ne forslag. 
 
Dirigenten konstaterede, at der 
ikke var modtaget forslag. 
 
 
ad 5. Kassereren forelægger 
budget til godkendelse. 
 
Budgettet fremgår af side 8 og 
11 i regnskabet. 
 
 Der er budgetteret med 
uændret kontingent til næste 
år. 
 
 Under øvrige tilskud er der 
budgetteret med afkast fra De 
Akademiske Skyttefonde og lidt 
mindre fra Popps Fond. 
 
 Der er budgetteret med hø-
jere udgifter til skydeinspektio-
nen og feltsportssektionen 
p.gr.af højere aktivitet.  
 
 Desuden budgetteres et un-
derskud på Høje Sandbjerg 
p.gr.af planlagte projekter. 
 
 Administrationsomkostninger 
er budgetteret højere, fordi vi 
påregner at starte på et projekt 
for medlemsadministration. 

 Budgettet viser et forventet 
resultat i balance. 
 
Mogens Løppenthien: Hvorfor 
er skydeinspektionens budget 
forhøjet ? 
Skydeinspektøren, 
Finn Scheibye: 

 Vi vil give øget tilskud til 
stævner, desuden har vi 
øget anskaffelser nye sig-
ter til rifler. 

 Desuden er der betalt for 
et grovpistolkursus for en 
række yngre medlemmer, 
så vi lever dermed op til 
det af Popp ønskede. 

 
Budgettet blev herefter god-
kendt med akklamation. 
 
 

 
 

Kassereren forelægger 
regnskab og budget 

ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 
 
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontin-
gent: 

 Aktive indtil 25 år kr. 270,- 

 Aktive fra 26 år til 65 år kr. 370,- 

 Aktive over 65 år kr. 270,- 

 Passive kr. 150,- 

 
Kontingentet blev godkendt. 
 
 
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende bestyrelse således: 

 Formand: 3849  Aksel Munk Iversen 

 Næstformand: 4276  Palle Skovhus Jensen  

 Kasserer: 3448  Bo Scheibye 

 Sekretær: 4290  Søren Østergaard  

 Sandbjerginspektør: 3801  Birger Hoff 

 Skydeinspektør: 3745  Finn Scheibye 

 Gymnastikinspektør: 3098  Peter M. Lund 

 Feltsportsinspektør: 4431  Christian Saxe 

 Inspektør for HJV-sekt.: 4244  Martin Larsen  

 
De foreslåede genvalgtes med akklamation. 
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ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24. 
 
Nuværende sagkyndig revisor Mette Harder havde desvær-
re ønsket ikke at genopstille. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor følgende: 

 Sagkyndig revisor: Nyvalg af  
 3990 Hans Jørgen Vaaben 

 Kritisk revisor: Genvalg af 3793 Morten Hammer 

 Suppleant: Genvalg af 3512 Svend Mørup 
 
De foreslåede valgtes med akklamation. 

 
ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer. uden for 
Akademisk Skytteforening. 
 
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde foreslås  

Genvalg af  4185 Steen Vestergaard Andersen 
 
Bestyrelsens anmodning blev imødekommet, og den fore-
slåede valgtes med akklamation. 
 
 

 
 

Sandbjerginspektøren overrækker 
Sandbjergpokalen til 

X³-formand Mogens Løppenthien, 
som selv var 

Sandbjerginspektør i 1961-71 

ad 10. Eventuelt. 
 
Sandbjerginspektøren, 
Birger Hoff:  

 Jeg har lidt svært ved at 
takke de mange, der hjæl-
per mig, men vi har en fin 
Sandbjergpokal, som ikke 
har været uddelt i nogle år. 

 Den vil jeg gerne i år give 
den til Mogens, da han altid 
kommer helt af sig selv til 
aktiviteterne på Bjerget og 
altid er klar til at hjælpe. 

 

 Næstformanden,  
 Palle Skovhus Jensen: 

 Takkede Mette Harder for 
hendes arbejde som sag-
kyndig revisor for forenin-
gen - og overrakte en fla-
ske vin. 

 
 Mogens Løppenthien: 

 Redegjorde for hvorledes 
for ca. 12 år siden AS HJV-
kompagni 6301 blev sam-
menlagt med Livjægerne til 
HJV-kompagni Kastellet. 

 

 Orienterede om, at dette nu 
nok igen vil blive lagt sam-
men med et andet kom-
pagni, der nok kommer til 
at hedde Rosenborg. 

 
Svend Mørup: 

 Omtalte årets (2019) kran-
seophængning på Christi-
anborg med efterfølgende 
hyggelig øl på en Pub. 

 Vi funderede lidt efterføl-
gende over selve arran-
gementet, da det er svært 
xxx 

 
 

Mogens takker for Sandbjergpokalen og orienterer om HJV situationen 
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at fastholde en tradition der 
kun finder sted hvert tiende 
år. 

 Det foreslås derfor, at vi 
går tilbage til den årlige 
kranseophængning, som 
var vores oprindelige for-
pligtelse. 

 
Dirigenten takkede for forslaget 
og henstillede til bestyrelsen at 
overveje dette. 
 
Feltsportsinspektøren,  
Christian Saxe:  

 Som I tidligere har hørt, er 
AS blevet kendt for at kun-
ne lave gode arrangemen-
ter i feltsport og O-biathlon, 
bl.a. på Bjerget. 

 Hovedkraften bag disse har 
været Birger Hoff, men der 
skal nu nye kræfter til. 

 Feltsportssektionen arran-
gerer - sammen med 
HPRD - DM i O-biathlon 
den første weekend i no-
vember. 

 

 Peter Wester er den an-
svarlige leder heraf, og 
han har gjort en stort ar-
bejde, så vi har en god 
administration og organi-
sation. 

 Men der ligger utrolig me-
get arbejde i det, så vil 
meget gerne have mere 
hjælp - også fra andre 
sektioner. 

 
Peter Wester supplerede: 

 Det er sjovt at være med i 
en planlægning og i hele 
processen.  

 Vi vil i næste blad gerne 
beskrive, hvilke opgaver vi 
har brug for hjælp til. 

 Vi gør det ikke alene men 
sammen med HPRD. 

 Der kommer sikkert flere 
end 100 deltagere, og vi 
vil også være repræsente-
ret med AS deltagere, 
hvoraf nogle er på lands-
holdsniveau. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Erling Heidler kommenterede: 

 De gamle - ”Gubberne”, 
som Birger Hoff omtalte så 
flot i bladet - har ydet de-
res store indsats gennem 
mange år. 

 Det er godt at se, at nye er 
klar til at overtage opga-
verne. 

 Men ”Gubberne” er der 
stadig - vi vil ikke længere 
være hovedkraften i arran-
gementerne - men vi træ-
der gerne ind som hjælpe-
re på opgaver, vi kan over-
komme - og også, hvis vi 
bliver spurgt til råds. 

 
Dirigenten takkede for god 
orden. 
Formanden takkede dirigen-
ten for god ledelse af gene-
ralforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen sluttede 
kl. 20:37. 
Derefter ”Fanesang”. 

 
 
 
 
 

3740 Erling Heidler 
Dirigent 

 

 
 

Fanesang 
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2018 - 31. december 2019 
 
  Budget 
   2017 2019 
   (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 206.155 191 205 
 Kontingenter, passive 15.120 13 15 
 Renteindtægter 15.246 13 13 
 Kursavance, obligationer 0 0 0 
 Øvrige tilskud 218.000 16 177 
 Andre indtægter                0 0 0 
 

Indtægter i alt  454.521 233 410 
 
Aktivitets- Skydesektionen 122.501 120 200 
omkostninger Gymnastiksektionen 5.745 6 6 
 Feltsportssektionen 18.871 6 40 
 Hjemmeværnssektionen 208 0 5 
 Sandbjerginspektionen - 37.165 9 53 
 Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter 20.997 5 10 
 Bladet        45.085 28 40 
 

 Aktivitetsomkostninger i alt      176.242 174 354 
 
Administrations- Forsikringer 17.173 21 20 
omkostninger Gaver, præmier 385 0 5 
 Mødeudgifter 3.549 3 4 
 Øvrige administrationsomkostninger        26.871 12 30 
 

 Administrationsomkostninger i alt       47.978 36 59 
 

Udgifter i alt  224.220 210 413 
 
Årets resultat        230.301 23 - 3 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto       230.301 - 23 - 3 

 
 
 

 
Revisionspåtegning: Konklusion 
 

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2018 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar 2018 - 31. december 2018 er i overensstemmelse med dansk 
regnskabspraksis. 
 

1. april 2019 
 

 Mette Harder Morten Hammer 
 Regnskabskyndig revisor Kritisk revisor 
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Balance pr. 31. december 2018 - Aktiver 
 
   31/12 2017 
    (1.000 kr.) 
Anlægsaktiver 
 
 Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
 (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2012 
 udg. kr. 2.750.000 heraf grundværdi kr. 1.190.400) 
 

 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 22.000  33 
 (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
 Optages til værdi af restgæld) 
 

 Inventar             1 22.002 - 
 

 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 709, anskaffelsessum 709  1 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2018           70 779 0 
 

 Aktier, Danske Bank  
    1520 stk., anskaffelsessum 91.672  92 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2018   104.256    195.928 275 
 

 Anlægsaktiver i alt     218.709 401 
 
Omsætningsaktiver 
 
 Beholdning af ammunition  171.144 199 
 Tilgodehavender, debitorer  36.755 31 
 Likvide beholdninger     527.761 328 
 

 Omsætningsaktiver i alt     735.660 558 
 
Aktiver i alt   954.369 959 
 
 

Balance pr. 31. december 2018 - Passiver 
   31/12 2017 
   (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  801.866 571 
 Opskrivningshenlæggelse     104.326 276 
 

 Egenkapital i alt     906.192 847 
 
Kortfristet gæld SKAK-hus, gæld til Skydebaneforeningen  22.000 33 
 Hensættelse materielanskaffelse Høje Sandbjerg  0 0 
 Omkostningskreditorer mv.       26.177 9 
 

 Gæld i alt       48.177 112 
 
Passiver i alt      954.369 959 
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Akademisk Skytteforening 
Skydeprogram for langdistance 1. halvår 2019 

 
 
Dato  AS-skydninger med fed skrift  
  Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 
 

Lørdag d. 25. maj kl. 13-15 
P7 træning, 200 m 3x5 skud,  
6. xxx 

Dansk hovedskydning under  
kommando 

Lørdag d. 25. maj kl.15-16 P7 træning, 300 m  
Svensk hovedskydning under  
kommando 

Lørdag d. 15. juni AS-P7 2019, Revingehed 
Udtagne skytter 
200 m, 300 m, pistol og terræn 

Lørdag d. 8. juni 200 m alm. træning  

Lørdag d. 15. juni 300 m alm. træning  

Lørdag d. 22. juni 
200 m 3x5 skud.  
Sidste skydedag 

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 øvrige skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træ-
ningsdag. Efter aftale med Morten Hammer kan skydninger til skyttekongeskyd-
ningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 
 
Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør vå-
ben, diskuterer træningsmetoder, 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 ba-
nen kl. 13.00, aftaler jeg nærmere med en anden AS skytte. 
 
Med skyttehilsen og vel mødt 
 
3745 Finn Scheibye 
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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 allerede 
har tilmeldt dig Betalingsservice eller en anden form for automa-
tisk 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 
data, hvorefter du får opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får 
tilmeldt dig inden girokortet udsendes, skal du betale det første 
girokort på ”gammeldags vis”. 

 

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
 

 
 

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. 
 

 

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

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 


