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Formand 
 

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

 Ved kassereren kontor@as-kbh.dk 
 

 Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 
og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 

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

Kasserer 
 

 Bo Scheibye 2335 6822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
   Giro 5033551 
   Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
   MobilePay nr. 10652 
 

Høje Sandbjerg 
 

 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 

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

   Assistent: Lars Worsaae 3965 4612 / lars.worsaae@gmail.com 
  Udlejning: Birger Hoff Se ovenfor 
  Fakturering: Anders Poulsen 5181 5751 / avpoulsen@mail.dk 
 

Redaktion & historie 
 

 Ansvarshavende redakteur 
 

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

AS Aarhus 
 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 1. november 2020. 
 

Afleveret til postvæsenet den 4. september 2020. 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 3 - September 2020 - 84. årgang 
 

Forsidebillede: Sct. Hans bål på Bjerget - se side 6-9 
 

 

 
 

 
Som det fremgår af kolofonen på modståen-
de side, har kassereren 
 

3448 Bo Scheibye 
 

pr. 1. juli 2020 også overtaget funktionen 
som kontor fra 
 

3740 Erling Heidler, 
 

som har virket som kontor siden 2005. 
 
Overtagelsen er sket samtidigt med indførel-
sen af et nyt medlemsregistreringssystem 
Conventus. 
 

 
Bo har tidligere været ”Kontor” - indtil 2003 
også kaldt ”Stab”. Funktionen har været 
bestridt af: 
 

1960-64  J.M. Jørgensen 

1964 3379 Jens Løn 

1964-70 3448 Bo Scheibye 

1970-82 3745 Finn Scheibye 

1982-93  Poul Kristensen 

1993-2003 3311 Ove Popp Poulsen 

2003-04 4064 Thomas Bendixen 

2005-20 3740 Erling Heidler 

2020- 3448 Bo Scheibye 

 

 
 

 
Erling Heidler er fortsat bladets re-
dakteur og vil fortsat tage sig af hi-
storiske spørgsmål. 
 
Bladet blev første gang udgivet i ja-
nuar 1937, og er således - som det 
fremgår ovenfor - på 84. årgang. 
 
Der har i alt - inkl. dette blad - væ-
ret udgivet 444 numre af bladet. 
 

 
Funktionen som redakteur har Antal 
gennem de 84 år været bestridt af: numre: 
 

1937 1461 Bjørn Magnussen 10 

1938-45, 1947-58 & 1966-74 
  888 Poul Petri 152 

1945-47  253 Ove ”Snaades” Jacobsen 14 

1958-66 2525 Bjørn Westh 75 

1974-75 3467 Otto Rump 7 

1976-2004 3415 Bjarne Max Sanddahl 120 

2004-05 4216 Evelyn Scheibye 4 

2005- 3740 Erling Heidler 62 
 

 

 

 
 

 
 

 

Hvis nogen ikke modtog blad # 2-2020, 

hører redakteuren gerne om det. 
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Aktivitetsoversigt 
 

29. august  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

1. september 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Skolen + Bjerget 

8. september 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

8. september 16.55 Gymnastik Sommerafslutning  Skolen/Bjerget 

3.-4. oktober  Skydning Universitetsmatch (aflyst) Oslo 

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

5. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget/Rude Skov 

6. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

8. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skolen/Privat 

16. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

2021 
 

8. januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

9. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

Marts/april  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

28. april  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

18. maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skolen/Bjerget 

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

Maj  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

Maj  Feltsport Træning feltpistolskydning Kalvebod 

12. juni  For./Sky./Fsp. AS - P7/SKIF - 100 års jubilæum København m.m. 

Juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

Juni 13.00 Skydning Sidste skydedag langdistance SKAK-huset/KSC 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften Bjerget 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset/KSC 

 
 

 

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

 
 
 

 

  
Fotografer til dette nummer: Hans Jørgen Våben, Pia Våben, Birger Hoff, 

Mogens Løppenthien, Christian Saxe, Formanden og Redakteuren 
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I nekrologen for Sigvard Andersson i sidste 
nummer stod fødselsåret anført som 1923. 

Det rigtige år er 1929. 

 
 

 
 

 
Runde  

fødselsdage 
2020 

 
 
 
 

Til lykke 
 

 5. september 4292 Leif Berg-Sørensen 80 år 

 18. september 4495 Jan Tomáš Matys 40 år 

 19. september 4595 Kalvin Troy Lyle 45 år 

 1. oktober 4461 Jacek Slazak 60 år 

 3. oktober 4290 Søren Østergaard 40 år 

 11. oktober 4248 David Andersen Camre 35 år 

 11. oktober 4411 Zoltan Eros 50 år 

 12. oktober 4658 Eli Heckscher 75 år 

 20. oktober 3156 Leif Vanggaard 85 år 

 20. oktober 4338 David Larsen 55 år 

 30. oktober 3538 Henrik Mørkeberg 75 år 

 11. november 3918 Flemming Frank 60 år 

 

 

 
 

 
 

 
 

- - - igen, igen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  18. maj Deadline for blad nr. 2-2020. 

19. maj Jeg afleverer bladet til trykkeriet. 

20. maj Bladet lægges på hjemmesiden. 

Hurtigt derefter: Trykkeriet sender bladet til forsendelse. 

28. maj Jeg får en kommentar til bladet fra Sverige, 

 hvor de så må have modtaget det. 

4. juni Jeg modtager mit eget blad. 

9. juni. Sidste blad (?) bliver afleveret til modtageren ? 
 

Dette er ikke acceptabelt. Jeg har selvfølgelig klaget - og 
selvfølgelig uden at modtage svar - og er ikke optimistisk 
med hensyn til, om det hjælper. Meget tyder på, at ”Ugle-
set” som denne kan gentages i de fleste numre af bladet. 

 

Redakteuren - som heldigvis er helt uden skyld -  
beklager langsommeligheden. 

 
 

 

Bladet kan også ses på www.as-kbh.dk et par dage efter deadline. 
 

 Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 
og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 

  

http://www.as-kbh.dk/
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 Skydebanen Snak i smågrupper Et glas i lejrgaden 
 
 

Sct. Hans aften 2020 
 

 

    
 

Pia Våben og Frank Dahlgaard skyder 
 

 
 

På Toppen 

Det blev én af de absolut min-
deværdige oplevelser at delta-
ge i årets Sct. Hans aften på 
Bjerget, som blev afholdt, selv 
om der fortsat er en Corona-
smittetrussel i omløb. 
 
 Det hele startede lidt tidlige-
re end annonceret i bladet med 
mulighed for at prøve vores nye 
luftgeværer på en lille improvi-
seret skydebane, som næst-
formanden havde oprettet. 
 
 Ellers kunne man nyde et 
glas fra baren i lejrgaden, man 
kunne tale med alle dem, som 
man ikke havde mødt i lang tid 
på grund af Corona-isolation, 
og de, der ønskede det, kunne 
gå til Toppen før middagen. 
 
 Kl. ca. 19 kaldte formanden 
til bords i teltet i haven, hvor vi 
blev placeret med 6 ved hvert 
bord, så Corona-afstanden no-
genlunde kunne respekteres. 
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 De fleste af os mener, at 
man kun kan sidde 6 ved hvert 
bord - i hvert fald, hvis det er 
min størrelse - men her i Co-
ronaens skygge måtte selv Mie 
Hoff, som stædigt fastholder, at 
der skal være plads til 8, bøje 
sig på denne dag. 
 
 Skytten havde nedlagt en 
vårbuk på grunden, og den - og 
noget supplerende okse, og for 
de meget sultne også mulighed 
for pølser - blev professionelt 
behandlet af Bo Scheibye på 
grillen. Serveringen foregik 
med ensrettet passage af buf-
feten i mandskabsmessen, og 
vin mv. kunne købes udenfor. 
Til dessert var der is med jord-
bærsauce. 
 
 Sandbjerginspektøren og 
fru Mie og Bo havde arrangeret 
det hele perfekt, og vejret var 
næsten mere end perfekt. Det 
smagte godt, og der var rigeligt 
af alt, så de 37 deltagende gik 
ikke sultne fra bordet. 
 
 Stemningen var som sæd-
vanlig god, og der blev talt me-
get og højlydt - men der blev 
ikke sunget sange under mid-
dagen, hvilket sikkert var klogt - 
man har jo set, hvordan Coro-
na-smittefaren vokser vold-
somt, når der synges.  

 

    
 

Bo passer grillen og udskærer vårbukken 
 

    
 

 Formanden og Karen Vibeke ved buffeten       Der er serveret 
 

 
 

 
  



8 
 

          
 

 0 minutter 5 minutter 10 minutter 15 minutter 
 

 
 
 Da vi lidt før kl. 22 var 
samlet ved bålet, præsentere-
de formanden aftenens båltaler 
Frank Dahlgaard, og han holdt 
sig ikke tilbage med superlati-
verne. Det må have været 
vanskeligt for Frank at leve op 
xxxxxxx 

til formandens præsentation, 
men det klarede han på for-
nemste vis, så vi fik en særde-
les god og meget engageret 
båltale. Den tog udgangspunkt 
i ”det store danske mindre-
værdskompleks” - som be- 
xxxxxx 

skrevet af Grundtvig i sangen 
”Langt højere bjerge” - og især 
sætningen ”ved jorden at blive, 
det tjener os bedst” - og ”Admi-
ralens vise” med ”Flyd med og 
hold jer - - - fra det dybe vand”. 
 

 Men Grundtvig går endnu 
videre og nedgør også 

 Vores natur: ”Langt kønne-
re egne - - - udenlands fin-
de”. 

 Vores handlinger: ”Langt 
større bedrifter - - - så man 
udlænding øve”. 

 Vores viden og kunnen: 
”Langt klogere folk er der 
sagtens om land”. 

 Vores sprog: ”Langt høje-
re, ædlere, finere sprog - - 
- på fremmedes tunge”. 

 

 Denne tendens belyste 
Frank med talrige eksempler, 
som alle viser, at vi danskere 
helt uden grund underspiller 
vores rolle og ikke tør fremhæ-
ve vores eget værd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank 
Dahlgaard 
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  20 minutter 25 minutter 30 minutter 40 minutter 

 
 Der er ikke plads til at 
nævne det hele, så her er kun 
et lille udvalg, bl.a.: 

 Erhvervslivet - A.P. Møl-
ler, Carlsberg, Lego. 

 Økonomien - én af ver-
dens bedste. 

 Eksporten - F.L. Smidth, 
Danfoss, Arla. 

 Politik - vores demokrati, 
internationale resultater 
og aktive engagement. 

 Kunst - vi har malere, bil-
ledhuggere, forfattere, ar-
kitekter i verdensklasse - 
men typisk er vi stolte af 
”Den lille havfrue”, mens 
andre har Triumfbuen og 
Frihedsgudinden. 

 Forskning - H.C. Ørsted, 
Niels Bohr. 

 Infrastruktur - vores store 
broer, jernbaner og veje. 

 Sport - EM-fodbold, VM 
håndbold, badminton, 
sejlsport, cykling m.fl. 

 Levefoden - ét af verdens 
lykkeligste lande - men 
det er jo nok bare, fordi  
vi har ”for lav ambition”. 

 

 På alle områder står det 
klart, at vi er ”godt kørende” - 
bedre end de fleste - men det 
bliver vi nødt til at underspille - 
det er ikke acceptabelt at sige: 
”Vi er gode”. Det bliver betrag-
tet som storsnudet og selv-
hævdende, og det må man - 
uanset, hvor rigtigt det man si-
ger er - ikke være i Danmark. 
 

 Frank sluttede med at fin-
de Aksel Sandemoses ”Jante-
loven” i tasken og oplæste an-
dægtigt alle 10 punkter: 

1. Du skal ikke tro, du er no-
get. 

2. Du skal ikke tro - - - osv. 
 

hvorefter han meget dramatisk 
- og til tilhørernes store bifald - 
erklærede, at han nu ville 
brænde ”Janteloven”, og kaste-
de den så på bålet, hvor den 
hurtigt gik op i flammer. 
 
 Efter talen sang vi ”Mid-
sommervisen”, formanden tak-
kede Frank for en god tale, ud-
trykte glæden ved igen at være 
på Bjerget, takkede dem, som 
havde arrangeret den gode af-
ten, og ønskede os alle en god 
sommer. 
 
 Aftenen sluttede kl. ca. 
22.30 med ”Fanesangen”. 

 

3740 

 

 
 

Fanesangen 
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Besøg af Hemmingway Klub 
 
Før sommerferien fik AS en 
henvendelse fra Hemingway 
klub 1 i Rudersdal, om vi kunne 
komme til et af deres møder og 
fortælle lidt om AS. Jeg havde 
aldrig hørt om Hemingway 
klubber før. Min første tanke 
var. Det er nok en eller anden 
afdeling af Ældresagen, der 
skal på skovtur. Efter lidt søgen 
på google fandt jeg ud af, at 
Hemingway klubberne er et so-
cialt netværk for mænd over 
60. Birger og Bo foreslog, at vi 
inviterede dem til Høje Sand-
bjerg, som klubben gladelig tog 
imod. 
 
 13. august kom der 24 in-
teresserede modne mænd. 
Undertegnede gav dem en kort 
gennemgang af foreningens 
meget spændende historie. Jeg 
benyttede lejligheden til at finde 
de gamle historiebøger frem og 
konstaterede straks, at min hu-
kommelse på området var 
temmelig rusten. Jeg kastede 
mig derfor med stor interesse 
over historiebøgerne, som gi-
ver en helt unik indførelse i for-
eningens meget spændende 
xxxxxxx 
 

og særprægede historie lige 
fra AS oprettelse i 1861, Korp-
sets oprettelse i 1866, erhver-
velse af ”lejren” i 1916, aktivi-
teter under besættelsen, som 
kostede 31 AS`ere livet, dan-
nelse af Terrainsportsafdelin-
gen og dens leder, Ahnfelt-
Mollerups tragiske død under 
bombardementet af Shellhuset 
21. marts 1945, Christians-
borgbataillonen der 5. maj 
med 400 AS´ere var med til at 
sikre Slotsholmen, etablering 
af Hjemmeværnet i 1949 og 
”AS kompagni” 6301. 
 
 Hertil alle foreningens flot-
te sportslige resultater og 
mange AS`eres store enga-
gement i ledelsesmæssig 
sammenhæng inden for især 
skydning men også inden for 
gymnastik, orientering og 
feltsport. 
 
 Efter min korte historiske 
gennemgang viste Sandbjerg-
inspektøren stolt rundt i den 
nymalede lejr. Dagen sluttede 
på toppen foran mindestenen 
for Ahnfelt-Mollerup. 
 

 På vej ned fra toppen 
nævnte en af gæsterne, at han 
over de sidste ca. 50 år har væ-
ret på Toppen rigtig mange 
gange, og hver gang han er gå-
et langs hegnet og set vores fa-
retruende gule skilte med ”øvel-
sesområde”, har han hver gang 
tænkt på, hvad mon der foregår 
inden på den anden side af 
hegnet, men han havde aldrig 
turde gå derind. Som han sagde 
til afslutning. ”Det var en rigtig 
spændende dag, og nu er jeg 
blevet meget klogere”. Det var i 
øvrigt ham, der havde foreslået 
at kontakte AS. 
 
 Som nævnt benyttede jeg 
lejligheden til at ”genlæse” nog-
le af de gamle historiebøger, 
som bl.a. Erling Heidler og Hen-
rik Franck har været med til at 
skrive.  
 
 Jeg er bange for, at jeg ikke 
tidligere helt har værdsat deres 
store arbejde, men det gør jeg 
bestemt nu. 
 

Høje Formand 
 

 

 

Historiebøgerne kan købes  -  se side 22 
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Fra begyndelsen 
af marts 2020 

 

På grund af Corona-krisen - smittefaren fra 
Corona virussen og Covid-19 - lukkes Dan-
mark gradvist ned, hvorefter forsamlinger, 
møder, arrangementer, sportskonkurrencer 
m.m. ikke kunne gennemføres, hvilket natur-
ligvis også fik stor indflydelse på de fleste af 
AS’s planer og aktiviteter. 

 

Fortsat fra blad nr. 2-2020 

13. juni AS-P7 100 års konkurrence  
med jubilæumsfest blev udsat. 

Årsag - dels situationen her, men også 
fordi Svensk forsvar ikke må deltage i 
sådanne arrangementer før efter 27. juni. 

Det var ikke muligt at finde en ny dato 
i efteråret, så jubilæet er udsat til 2021. 

23. juni  

Sct. Hans aften med spisning og 
bål på Bjerget blev gennemført. 

Se referat side 6-9. 
 

Juni Der installeres varmepumper på Bjerget. 
 Se side 14-15.  

1. juli Kontoret overdrages fra Erling Heidler til Bo Scheibye. 
Medlemsregistreringssystem ”Conventus” indføres. 
 Se side 3. 

 Ekstraordinært stort antal deltagere tilmeldt  
til skydesektionens intro-program.  

14. august Sæsonstart langdistance på KSC. 

15. august Feltsportssektionens klubmesterskab O-løb. 

Se referat side 18.-19. 

31. august Sæsonstart kortdistance i DGI-byen. 

1. september Sæsonstart gymnastik. 
  Se Corona/Covid-19 orientering på side 20. 

3.-5. september 
DM-feltsport på Bornholm aflyst. 

 Arrangeres senere i Aalborg - dato endnu ikke kendt. 

8. september Gymnastik - forsinket forårsafslutning på Bjerget. 

3.-4. oktober UNI-match i Oslo aflyst og udsat til 2021. 
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Henriette Barfred-Pedersen 

 
Alle ved - eller burde vide - at det var frøken 
Henriette Barfred-Pedersen, som i 1915-16 gav 
vores område omkring Høje Sandbjerg til for-
eningen og Akademisk Skyttekorps. 
 

Læs om historie og baggrund  

 i AS-blad # 1-2016 - side 13-20 - og  

 i Høje Sandbjerg fotobogen - side 6-26 
og om 100 års jubilæet 

 i AS-blad # 2-2016 - side 9-28. 
 
 I de mange år siden har vi kun haft det sort-
hvide fotografi fra ca. 1910, som har været an 
vendt ved utallige lejligheder. 
 
 I helt anden anledning aflagde jeg i decem-
ber 2019 besøg hos en Barfred-slægtning og her 
så jeg, at han havde et udateret maleri af Henri-
ette hængende på væggen. 
 
 Jeg fik tilladelse til at affotografere det, og 
har derefter lavet en mindre kopi, som nu hæn-
ger i officersmessen på Høje Sandbjerg. 
 

3740 

 
  

Quiz     (se svaret herunder ) 

 

Hvor mon træet vil hen ? 
 

Billedet viser et stort levende lær-
ketræ, som gror sine egne veje, 
nær Toppen. 
 
Skulle det en dag opgive ævred, 
kommer vi nok til at retablere heg-
net til Toppen. 

 

 

  

  

Svar: Det søger mod Bjergets Top. 

? 
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Stille sommer på Høje Sandbjerg 
 
Da Corona-stilheden sænkede 
sig over lejren, og brugerne af-
lyste deres aktiviteter, kastede 
Sandbjerginspektionen sig over 
de mange planer, vi havde for 
at forbedre lejren. Den største 
var indførelse af et nyt varme-
system, som er beskrevet på 
side 14-15. Sideløbende gen-
nemførtes en maling af bygnin-
gernes ydre. 
 
Maling af bygningernes ydre. 
 

Der er gået en del år, siden vi i 
flere faser renoverede de fire 
gamle bygninger, og ydersider-
ne bar præg af det. De røde 
trægavle var medtagne, og på 
de hvide døre i gavlen ud mod 
Søen var malingen skallet af. 
De gule vægge var bleget i for-
skellig grad, så det så ud, som 
om de ikke havde den samme 
farve. Murreparations huller og 
ændrede udelys skæmmede. 
Soklerne var flere steder med-
tagne og trods opfriskning af 
maling på trapperne sidste år, 
xxxxxx 

var meget slidt af. Så noget 
måtte gøres. Inspektionens 
forsøg på at få medlemmerne 
til at tage ansvar for dele af 
det ydre - f.eks. en gavl - slog 
fejl. Og det er helt forståeligt, 
for nutidens yngre aktive med-
lemmer lever på en anden 
måde og med andre prioriteter 
end de ældre generationer. 
Derfor valgte vi at bruge pro-
fessionelle malere. I de tørre 
varme forårsmåneder gik ma-
lerne på Bjerget hver dag. Alt 
blev renset af, derefter grun-
det og til slut givet to lag ma-
ling. Træværket og sovesale-
nes døre fik samtidigt en ro-
bustere heldækkende farve. 
Og flot er det blevet. 
 

Nedløbsrist. 
 

De store tage og de mange 
løvfældende træer gør rens-
ning af tagrenderne til en altid 
aktuel opgave, som Lars Wor-
saae er tovholder på. Han op-
lever, at udløbet ofte tilstop- 
xxxxxx 

pes. Forskellige metoder til at 
forhindre dette har ikke virket. 
Nu har han derfor monteret en 
rist på selve nedløbsrøret, så 
blade m.v. frit kan løbe ned og 
først filtreres fra lige inden ud-
løbet. På billedet ses hvordan. 
 

Kratrydning. 
 

For at vore åbne områder, hvad 
enten de er beskyttede af miljø-
loven eller ej, ikke skal springe i 
skov, skal bevoksningen holdes 
nede. Det bedste middel er at 
afgræsse områderne med 
kvæg. Men da det ikke er muligt 
i vort øvelsesterræn, slår vi det 
mindst en gang om året. Det er 
en større opgave. Derfor har 
mange metoder været forsøgt 
for at begrænse dette arbejde. I 
år prøvede vi en robot med på-
monteret slagleklipper. Den har 
sine fordele, men også ulemper. 
Men vi har fået øget vore erfa-
ringer. 

3801 Hoff 

 

       
 

 Malerne ved gavlen Nedløbsrist Slagleklipperrobot 
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Varmepumper 
 

Når jeg en kold vinterdag 
kommer til lejren og fra parke-
ringspladsen går op ad bakken 
mod lejrgaden, er det ikke blot 
de karakteristiske smukke 
gamle bygninger med de store 
tage, som møder mig, men og-
så duften af brænderøg fra pejs 
og ovne. Over lejrgadens knit-
rende grus søger jeg ind til den 
buldrende ild i de lune messer. 
 
 For vor lejr er opvarmet af 
brændeovne, og sådan har det 
været i over hundrede år. 
 
 Dog - den nye tid er sneget 
ind på os. Nu da vi bruger lej-
ren også i den kolde tid, har vi 
installeret elektriske varmeovne 
i køkken, toilet og baderum for 
at undgå frostsprængninger. 
Og det kan være ganske beko-
steligt i strømforbrug. Samtidigt 
har moderne brugere, hvad en-
ten det er os selv eller lejere, 
svært ved at forstå, at det tager 
mange timer mange timer at 
xxxxx 
 

varme et frostkoldt hus op. 
Men Sandbjerginspektørens 
hjerte smelter let, så mange 
timer har det kostet i ofte tidli-
ge morgentimer for at hjælpe 
med at varme op. 
 
 Klimadebatten, med dens 
trusler om forbud mod især de 
gamle brændeovne med deres 
udslip af røg og partikler, er 
heller ikke gået foreningen helt 
forbi. Så vi har i nogen tid 
spejdet efter andre og miljørig-
tige løsninger på opvarmning 
af de nu velisolerede bygnin-
ger. 
 
 Teknologien udvikler sig 
stadig, og da det nu synes 
muligt at lave en varmepum-
peløsning, som kunne installe-
res uden at skæmme de fine 
gamle bygninger, slår vi til. 
Bestyrelsen godkendte, at in-
spektionen gik ud og gennem 
tre solide underhåndstilbud 
skaffede sig et godt indblik i 
xxxxx 

mulige løsninger og kendskab 
til prisniveauet. Endelig god-
kendte også Popps fond projek-
tet, og 2020 budgettet blev ret-
tet til. 
 
 Mon ikke mange ældre 
medlemmer grynter, ”hvad er 
nu det, først mulighed for at 
sidde på stole, selvom de gam-
le grønne bænke fortsat er i 
brug, og så aircondition. Det er 
resultatet af en magelig, slap 
ung generation”. Vi skal alle li-
ge vænne os til det. Men kom 
herop, se og oplev, så går det 
nok. 
 
 Der er tre udedele, de store 
hvide kasser, som aldrig bliver 
pæne. Den første er gemt bag 
mindemuren i krogen op til un-
dermessen. Herfra forsyner den 
fire indedele, to som ligner ra-
diatorer i undermesse og 
mandskabsmesse, en højtpla-
ceret varmepumpe i mellem-
gangen og xxxxx 

       
 

Rendegravning 
i gårdhaven 

Sandbjerginspektøren 
med skovl 

Flisetilpasning 
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Krympning 
af rør 
 
 

Mandskabs- 
messen 

 

 
endelig en højtplaceret var- 
mepumpe i folkestuen i byg-
ning 5. Rørene, som forbinder 
ude- og indedele, er ført under 
jorden. Vi fik hjælp til at grave 
render, men valgte for at spare, 
selv at fylde renderne op igen. 
En træskærm er sat op, ikke så 
meget for at skjule udedelen, 
men for at beskytte de tilslutte-
de rørføringer. 
 
 Da gårdhaven måtte ryddes 
for borde-bænke sæt sås tyde-
ligt, at over vandledningen ind 
til bygning 2 var fliserne sunket 
sammen. Noget som kunne ty-
de på en læk. Heldigvis viste 
målinger, at vandledningen var 
helt i orden. Med den givne an-
ledning valgte inspektionen at 
xxxxx 

udbedre fliserne i gårdhaven. 
En nødvendig ekstraregning. 
 
 Udedelen, som forsyner 
bygning 4, toiletbygningen, er 
placeret på bygningens øst-
side, der hvor gasflaskerne til 
det varme vand, var placeret 
for blot få år siden. Herfra fø-
res rørene ind til tre højtplace-
rede indedele i baderum, her-
retoilet og dametoilet. 
 
 Varmeforsyning til depot- 
og officersmesse sidder under 
trappen på bygning 1’s øst-
side. Gennem øldepotet føres 
rørene til indedelen, som sid-
der højtplaceret i messen. En 
elegant løsning, hvor rørførin-
gen kun kan ses i øldepotet. 

 Alt i alt er det min overbe-
visning, at vi her har fundet en 
måde, hvorpå vi kan forsyne lej-
ren med varme på en miljø-
mæssig og økonomisk forsvar-
lig måde, som ikke skæmmer 
lejren. 
 
 Så når du en kold vinterdag 
kommer til lejren og fra parke-
ringspladsen går op ad bakken 
mod lejrgaden, er det ikke blot 
de karakteristiske smukke gam-
le bygninger med de store tage, 
som møder dig, men også duf-
ten af brænderøg fra pejs og 
ovne. For ovnene vil stadig væ-
re i brug, men nu som hygge og 
supplement.  
 

Sandbjerginspektøren 

 

       
 

 Michael borer  Depotmessen Udedel ved mindemuren 
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Sølvbrudeparret 

 
 

Lørdag den 1. august  

fejrede 4001 Pia Vaaben og 3990 Hans Jørgen Vaaben 

Sølvbryllup  (29. juli)  på Høje Sandbjerg. 
 

 
Det var den bedste sommerdag i flere 
uger, og det var særligt heldigt, for 
gæsterne var inviteret til modificeret 
’femkamp’ fra kl. 1400. 
 

 
Orientering med tur til Toppen - 
naturligvis - og en lille rundtur på 
Høje Sandbjerg med forskellige 
spørgsmål om Sølvbrudeparret... 

 

 
 

Afstands- og retningsbestemmelse... 
 

 

 
 

 
 

Skydning med et af foreningens 
nye FX  luftgeværer… 

 

Og ikke mindst håndgranatkast… 
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  Hvorefter vi gik over til mad og drikke. 
 

 

 
 En stor TAK til Birger for at stille op i tide 
og utide med tilstedeværelse på B jerget og for 
besvarelse af vores dumme spørgsmål. 
 
 Og TAK til Palle for hjælpen med de nye 
luftgeværer. 

 Høje Sandbjerg blev rost til skyerne af del-
tagerne - og Bjerget tager sig sandelig også 
godt ud og var perfekt til vores arrangement. In-
tet kommer af sig selv - vi ved at Birger gør en 
stor indsats for at Bjerget ser så godt ud som 
det gør! 

 
TAK for lån !     Pia og Hans Jørgen 

 

 
 

 Hilsen fra ”Ugleklubben” 
 

 

 
 

 

Ja, spørger de kloge - hvad er 
”Ugleklubben” for en størrelse 
?  
 

 Det er en "pigeklub" som 
så dagens lys for 30 år siden 
på initiativ af Lis Mørup. 
 

 Igennem mange år havde 
vi "unge piger" løbet i hælene 
på vores mænd, når der skulle 
skydes/festes i Sverige såvel 
som i Danmark !!! - incl. vores 
på det tidspunkt små børn. 
 

 Nu er det blevet til en fast 
del af vores liv. Vi mødes fast 7 
til 8 gange om året på skift hos 
hinanden - og har indimellem 
foretaget små rejser sammen. 
 
 Men så sker katastrofen: 
 

" Corona  " 
 

Hvad gør vi nu ? 

 
Evelyn Scheibye, 

Pia Franck, 
Annikki Mørkeberg,  

Irene Straarup, 
Lorna Heidler, 

Lis Mørup, 
Kirsten Kledal, 

Jytte Løppenthien. 

 Kan vi mødes ? - under 
hvilke former? - hvem tør tage 
os alle ind i deres hjem ? 
 

 MEN - så kom Akademisk 
Skytteforening os hurtigt til 
hjælp med et forslag: ”I kan 
mødes på Bjerget i Holte, som 
er foreningens mødelokaler, 
der er god plads og udendørs 
muligheder”. 
 

 Yes - der var den ! Der 
blev aftalt mødetidspunkt samt 
aftalt, at vi hver for sig kom 
xxxxxxx 

med madpakke, tallerken og 
bestik og naturligvis glas og 
drikkelse. 
 

 Det blev et meget vellykket 
møde den 4. juni i undermes-
sen med god snak og hygge. 
 

 Derfor sendes stor TAK til 
Foreningen. Og det kunne jo 
være, at vi får brug for et lig-
nende tilbud ud i fremtiden ?? 
 

På Ugleklubbens vegne. 
Irene Straarup 
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Peter Wester og Saxe  Nis Birger Niels-Erik Torkild 
Lang bane 

 

Klubmesterskab O-løb 
15. august 

 
Som det har kunnet læses i et 
tidligere nummer af dette blad, 
så blev Feltsportssektionens 
klubmesterskab i orienterings-
løb udsat dette forår. Selvom 
orienteringssporten er en uden-
dørs aktivitet og foregår på en-
keltmandsniveau, så efterfulgte 
Feltsportssektionen selvfølgelig 
opfordringen fra myndigheder-
ne og udsatte afviklingen af 
dette traditionsrige mesterskab.  
 
 15. august blev så dagen, 
hvor sektionens medlemmer 
blev kaldt til dåd for at dyste 
om pokalen. 
 
 Vejret denne lørdag var 
fantastisk: blå himmel, ingen el-
ler kun en let vind og en tempe-
ratur på midt-sidst i 20’erne. Alt 
i alt en dag hvor man med sik-
kerhed ville kunne få sved på 
panden og erfaring med tunge 
ben, hvis man bevægede sig i 
xxxxxx 

løb rundt i terrænet! Desværre 
var det kun en mindre skare af 
sektionens medlemmer, der 
ikke lod sig friste af strandens 
kølige brise, men havde valgt 
at tage udfordringen op. 

 
 Banelægger Janni Fischer 
og hjælper Jørgen Pedersen 
havde have lavet nogle gode 
baner, hvor der både var de-
taljerede postplaceringer samt 
mange spændende vejvalgs-
muligheder. Men helt undgå 
højdemetre lod sig ikke gøre!  
 
 Medlemmerne blev tilbudt 
2 baner: en mesterskabsbane 
på 6,9 km eller en kortere på 
3,6 km.  
 
 Banerne var trykt på 
stærkt hvidt rivfast papir i må-
lestoksforholdet 1:7.500 så al-
le medlemmer kunne læse 
deltaljerne. Der var des-
xxxxxx 

uden store løse postdefinitio-
ner til de der måtte ønske det.  
 
 Starten (fællesstart) var 
forlagt til østkanten af Rude 
Skov, og efter et par poster var 
der god spredning på løberne. 
Fra tid til anden så eller hørte 
man hinanden i skoven (en 
enkelt deltager havde endog i 
perioder overskud til at fløjte 
sig igen banen), men fælles-
starten fungere tilfredstillende.  
 
 Men varmt og svedigt var 
det, og den tætte underskov 
gjorde løbet tungt for alle del-
tagere. Alle kom dog i mål og 
der var på mesterskabsbanen 
kamp om de sidste sekunder, 
som det fremgår af resultatli-
sten. Tak til Erling for at passe 
måluret. 
 
 Et stort tillykke til årets 
klubmester Peter Wester! 
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Da Erling - p.gr. af fodskader - ikke kunne 
deltage, var han tidtager ved målet 

 

Kort bane - Aksel, Peter Werling og Søren 

 
 
 Desværre måtte nogle af 
deltagerne - bl.a. klubmeste-
ren - af forskellige familiære 
årsager - og en enkelt af Co-
rona-årsager - forlade os in-
den frokosten. 
 
 Efter et velfortjent bad 
kunne de resterende få del- 
xxxxxx 

 

tagerne og tilkomne gæster 
sætte sig til bords og nyde den 
traditionsrige frokost under 
Feltsportsinspektørens ledelse. 
 
 Og den blev stort set traditi-
onsrig og madpakkerne var 
endnu en gang store og gode. 
Snapseritualet blev dog - som 
xxxxxxx 

snart normalt i disse moderne 
tider - kraftigt reduceret, så vi 
måtte hurtigt gå over til ”Snap-
sen er fri”. Vi nåede dog Birger 
endnu engang modigt forsøge 
sig udi det svenske (?) recitativ 
til Halvan. 
 

4166 Nis 

 
RESULTAT 

 
Lang bane (6.9 km) 
 

1  Peter Wester  1:26:50 

  Klubmester 2020 

2  Christian Saxe  1:27:00 

3  Nis Schmidt  1:40:40 

4  Birger Hoff  1:47:10 

5  Niels-Erik O. Hansen 
  2:04:40 

6  Torkild Glaven 2:05:30 
 

Kort bane (3.6 km) 
 

1 Aksel Iversen 43:10 

2 Peter Werling  50:40 

3  Søren Andersen  54:30 
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Sektionen orienterer 
 
Ingen meldinger fra kommunen 
om, at gymnastiksalene ikke 
skulle være tilgængelige som 
tildelt, og derfor starter vi igen 
den 1. september efter knap 6 
måneders Corona-pause som 
følger: 
 

 Tirsdage kl. 17-18:30,  
Husum Skole,  
drengesal 37 og 

 Fredage kl. 17-18:30,  
Korsager Skole,  

sal 73.  
 
Bemærk, det er nu samme ti-
der igen ! - Vi var ellers glade 
for den halve time tidligere om 
fredagen i forgangne sæson. 
 
 Vi holder fri fredag den 4. 
september, da vor instruk-
tør/træner Leif fylder 80 år den 
dag og er bortrejst til det jyske. 

 Danmarks Gymnastikfor-
bund/GymDanmark har været 
kontaktet vedrørende Covid-
19-regler, og konklusionen er: 

 Både i omklædning/bad 
og sal gælder 4 m² pr. 
person og minimum 1 m’s 
afstand (helst 2 m) samt 
håndsprit. 

 Måtter kan vi ikke rengøre, 
men vi skal bruge sprit på 
hænderne. 

 Ribberne kan vi heller ikke 
rengøre, - men vi kan 
f.eks. bruge éngangs-
handsker. 

 
 Tirsdag den 8. september 
efterfølges gymnastikken af 
transport/samkørsel til Høje 
Sandbjerg, hvor vi spiser 
smørrebrød og hygger et par 
timer, - det som vi blev snydt 
for i maj måned. 

 Vore træningselastikker/ 
ex-pandere overdrages 
den enkelte ! 

 Boldspil/baskett: Vi kan 
evt. bruge plasthandsker. 

 
Glem ikke den 
sunde fornuft!! 

 
 Gymnastikinspektionen ind-
køber håndsprit og éngangs-
handsker. Eget udstyr er tilladt.  
 
 For at mindske belastnin-
gen i omklædning går de først 
ankomne løbende direkte til 
omklædning, medens den sidst 
ankomme er dørvogter. 
 
 Tilsvarende kan bad/om-
klædning/bortgang jævnes ud 
ved at gøre boldspillet fleksi-
belt.  

3098/PML 

 
 

 

Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, drengesal 37, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.00 

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

 

 

 
 

 
 

 

 

 Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 
og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 
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Skydeprogram - efteråret 2020 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilm./bemærkninger 
 

Lø. - sø. d. 8.-9. aug. KM 300 m riffel og 25/50 m pistol 

Er gennemført ved 

redaktionens afslutning 

Lørdag d. 15. august 
Kl. 10-12.30 300m. 5 serier á 5 skud på tid 

Kl. 13-16 200m. 2x15 skud. Også jagtskytter 

Lørdag d. 22. august 200 m. 1. skydedag, 3x5 skud, 5. xxx 

Lørdag d. 29. august 300 m. 4. Foss 15 skud liggende 

Lørdag d. 5. sept. 200 m. Manuel indskydn. og hurtigskydning Bemærk kl. 11-13! 

Søndag d. 6. sept. DM terrænskydning, Karup 
Tilmelding til DM terræn til 
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 12. sept. 300m. Collet pokalen, 3x10 skud  

Lørdag d. 19. sept. 200 m. 3x5 skud, 6. xxx  

Lørdag d. 26. sept.  300 m. 5. Foss, 15 skud liggende  

Lørdag d. 3. oktober 
200 m. Hurtigskydninger og manuel ind-
skydning   

 

Lørdag d. 10. oktober 
1. vinterterrænskydning kl. 09.30 på KSC + 
300 m træning efter skydningen 

Tilmelding til 
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 17. oktober 6. Foss, 15 skud liggende, 300 m  

Lørdag d. 24. oktober 200 m. 3x5 skud, 7. xxx   

Lørdag d. 31. oktober 200 m. Sidste skydedag, 3x5 skud, 8. xxx 
Point til Schmiegelow pokalen 
tæller dobbelt 

Lørdag d. 14.  

november 
2. vinterterrænskydning kl. 09.30 på KSC 

Tilmelding til 
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 12.  

december  
3. vinterterrænskydning kl. 09.30 på KSC 

Tilmelding til 
mhammer@post3.tele.dk 

 
Træningstid lørdag kl. 13.00-15.45, hvor vi mødes på 200 eller 300 m banen afhængig af dagens 
skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200m anlæg-
get). 
Resultater fra åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens øv-
rig skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten 
Hammer 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 
  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
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Købes hos kontoret 
2335 6822 / kontor@as-kbh.dk 

eller spørg i sektionerne eller på Bjerget 
 

 

Historiebøgerne sælges 
  

 Sæt historiebøger 
  (  ̶  1911 - udsolgt): 
  Tilbud: 600 kr. 
 

 Ny sangbog 100 kr. 
 Blazermærke 150 kr. 
 Stofmærke 10 kr. 
 Uglenål 50 kr. 
 Sticker Gratis 

 

 

AS-slips (grøn/bordeaux) 
 Silke eller polyester. 
 

Købes direkte på 
 www.bensonandclegg.com  
 Slips # 135: Sherwood Foresters 
 

 
 

Brænde fra Bjerget:  
 

Spørg sandbjerginspektøren 
 4586 7655 
 sandbjerg@as-kbh.dk 

 
 
 
 

  

 
 

 

Hvis nogen ikke modtog blad # 2-2020, 

hører redakteuren gerne om det. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Bladet kan også ses på www.as-kbh.dk et par dage efter deadline. 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
http://www.as-kbh.dk/
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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 navn, adresse, telefon, mailadresse 
og evt. udmeldelse skal meldes til 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: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


