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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening
Indkaldelse til
Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldes som følge af omlægningen til nye vedtægter.

torsdag den 26. oktober 2005
kl. 20.00
på Høje Sandbjerg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for regnskabsåret 2004-05
(jf. gamle vedtægter)
2. Evt. forslag
(skal være formanden i hænde senest 20. september)
3. Regnskab for regnskabsåret 2004-05
(jf. gamle vedtægter)
4. Eventuelt
Vi starter vanen tro med

Gule ærter

- - - husk
rydningsweekend
8. og 9.
oktober
på Bjerget
- - - og husk
at købe dit
brænde
på Bjerget
(se side 9 og 27)

kl. 18.30
Af hensyn til mængden af ærter, må vi have

TILMELDING
senest lørdag den 22. oktober til
Henrik Franck - 4588 2044 - hfranck@post10.tele.dk
Pris: kr. 50,- betales på stedet
+ fluider efter skønnet forbrug

- - - og husk
generalforsamlingen
og de
gule ærter
på Bjerget
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Et ikon fylder år !

Popp 80 år - 12. juli 2005
Foreningens mangeårige kasserer, ex skydeinspektør og arvegods fra Århus, 3311 Ove Popp
Poulsen, er fyldt 80 år. Med alt det, Popp har nået
i foreningen, er det ikke overraskende, men alligevel passer det ikke med hans aktivitetsniveau. Selv
nu som berettiget pensionist har han sin faste
gang på Kalvebod, og hans indsats på og for Høje
Sandbjerg er blandt de fremmeste.
Det faldt da også sådan, at han måtte fejre sin
fødselsdag ad 2 gange, dels i Jylland for derboende venner og familie og dels på Høje Sandbjerg
overvejende for Københavnske AS-kammerater.
Popp er god for mange diskussioner om foreningens fremtid, og han ligger ikke på den lade
side for at støtte op om ethvert initiativ, der kan
forbedre medlemstilgang og aktivitet.
Foreningen ønsker et varmt tillykke med „passagen“, der jo heldigvis er foregået med helbredet i
behold.
3363

Runde fødselsdage 2005
10.
15.
26.
11.
20.
30.
11.
14.
21.
22.
29.

sep.
sep.
sep.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

974
4057
2409
4096
3156
3538
3918
48
3963
4100
3166

Jørgen Pangel
Klaus Fynbo Hansen
Victor Middelboe
Per Dueholm
Leif Vanggaard
Henrik Mørkeberg
Flemming Frank
Volmer Lilholt
Thomas Klingemann
Morten Richter-Hansen
Steen Kledal

85
50
85
40
70
60
45
95
40
40
70

Lørdag den 10. september fylder skytte 974, nu
menig 020 i Hjemmeværnet, tidligere Akademisk
Skytteforenings Studenterdeling,

Jørgen Pangel 85 år.

„Pangel“, som alle på trods af numre og titler
altid har kaldt ham, er et barn af og et vidne til en
turbulent periode i Danmarks historie, hvor det at
have et positivt standpunkt til mulighederne for et
forsvar af Danmark har været til diskussion.
For Jørgen Pangel var og er der ingen diskussion. Han meldte sig til Akademisk Skytteforenings
Terrainsportsafdeling i 1941 og kom på gruppeførerskolen i 1943.
Jørgen Pangel var aktiv i modstandsbevægelsen i AS Terrainsportsafdelingen, der var
„opstillende myndighed“ for Slotsholmsbataljonen.
Som gruppefører i gruppe „Pangel“ rykkede han
med sine skyttekammerater i Slotsholmsbataljonen
ind på Christiansborg den 5. maj 1945. Hvorfra
han blev hjemsendt i august 1945.
Pangel har fra begyndelsen været aktiv i de
hjemmeværnsforeninger, modstandsbevægelsen
dannede efter besættelsens ophør. Han blev delingsfører i 1947 og var en velkommen og dygtig
instruktør i specielt orientering. Ikke blot for Akademisk Skytteforenings Hjemmeværnsforening
men også for andre enheder. Det særegne ved
Akademisk Skytteforening fornægtede sig dog
ikke. Ved oprettelsen af det statslige Hjemmeværn
i 1949 var det naturligvis muligt at søge om optagelse som individuelt medlem. Men Pangel, hans
årgang og Akademisk Skytteforening fandt det
naturligt at søge ind som en samlet enhed - sikkert
for at være tro mod det gamle Akademiske Skyttekorps.
(fortsættes side 6)
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Ny hussituation på Kalvebod.
Vi har desværre måttet forlade Skyderhuset. Se
side 28-29.

Nye lokaler på Kalvebod
SKS bygger et nyt hus. Tre af de tidligere husejere KS, AS og KLK (skytteforeningerne, ikke
amtsforeningerne) har indvilget i at stille deres m²
til rådighed for den nye amtsforening SKS mod at
få garanteret brugsret over egne lokaler.
Status er, at vi p.t. venter på fredningsgodkendelse og endelig byggetilladelse.
Se orienteringerne i nr. 4-2002 og nr. 2-2005.
Orienteringerne fortsættes i kommende numre.

Nyt arrangement
Den fælles AS-Skovtur blev nu endeligt til noget og oven i købet med stor succes. Se side 10-13.

Nyt kontor mv.

Nyt - nyt - nyt - nyt - - Der er sket meget nyt, og på mærkværdig vis har
mange af løsningerne stablet sig sammen netop
nu - men desværre ikke alle.

Ny amtsforening
Den gamle amtsforening „Amt 02 AS“ er nedlagt
og pr. 1. juli slået sammen med „Amt 02 KS)“ og
„Amt 04 KLK“ til en ny amtsforening „Amt 01 SKS“
under DDS. Se side 7.

Nye vedtægter
På generalforsamlingen i oktober 2004 blev der
vedtaget nye vedtægter til ikrafttræden 1. juli.
Se referat side 15-16 og vedtægter 17-20.

Ny bestyrelse
Som følge af de nye vedtægter er bestyrelsens
sammensætning ændret pr. 1. juli, således at der
er færre bestyrelsesmedlemmer, men i stedet en
række valgte stedfortrædere.
Se vedtægternes §§ 11, 12 & 19.

Nej - desværre. Det ville jeg ellers gerne have
skrevet. Det er ubeskriveligt trist at konstatere, at
mens nogle få arbejder „røven ud af bukserne“ til
gavn for alle andre, er der ikke én eneste af disse
„andre“, som gider påtage sig opgaver.
Vi søger derfor nu medlemmer til at tage sig af
opgaverne (se også side 6 og 16):
- Redaktør
- Kontor (gerne samme som sekretær)
- Hjemmeside
- Sekretær (gerne samme som kontor)

Ny fremtid
Alt dette har i de seneste år fordret en enorm
arbejdsindsats af nogle få i bestyrelsen og
inspektionerne og af mig selv. Stor tak til jer få,
som har muliggjort disse projekter. Nu, hvor de er
„næsten“ overstået, bliver der forhåbentlig mulighed for, at alle kan lægge deres kræfter i, at vi
selv internt kan få en ny start med friske tilbud og
øget aktivitet. Bl.a. tages der i Skydesektionen nye
initiativer til at få mere gang i langdistanceskydningen (mere herom i næste nummer).
En ny start fordrer dog en hel del mere end blot
nogle få medlemmers indsats. Hertil fordres aktiv
interesse og medleven fra alle medlemmer.
Det glæder jeg mig meget til.
Erling Heidler
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(fortsat fra side 4)
Det blev til „Studenterdelingen“ i Hjemmeværnskompagni 6301. Delingen blev optaget kollektivt i
Hjemmeværnet, hvad der kan ses af, at Pangel og
hans gruppekammerater først fik individuelle kontrakter med hjemmeværnet 1. april 1951.
En forudsætning for aktiviteterne i Studenterdelingen og i Akademisk Skytteforenings Hjemmeværnsafdeling var og er Høje Sandbjerg. Pangel
påtog sig derfor i perioden 1956 til 1958 hvervet
som konstitueret Sandbjerginspektør. Som arkitekt var det naturligt for ham at bestride denne
funktion, selv om kærligheden mere stod til aktivt
arbejde i Hjemmeværnet. Som delingsfører og fra
1957 leder af Studenterdelingen i HJVK 6301 og
fra 1960 næstkommanderende i kompagniet og
siden som chef fra 1/9 1969 til 30/6 1982 var
Pangel det samlende midtpunkt i kompagniets liv.
Han har altid været der. Det var og er, i en tid hvor
alt er under opbrud, særdeles trygt at vide, at der
altid er én, man kan stole på og regne med.
Mange skytteårgange har oplevet Pangel som
„arkitekten“, der holdt sammen på bygningen (kompagniet) med brillerne i panden og med sirlig skrift,
og som med arkitektblyant omhyggeligt noterede
alt ned i en lille bog, medens han i øvrigt havde
travlt med at fotografere. Naturligvis fik Pangel
Hjemmeværnets fortjensttegn (1979) og 50-årstegnet i 1999, hvad der dog ikke har hindret en

Efterlysning (IGEN & IGEN & IGEN)
Vi har - mange gange - tidligere her i bladet og
direkte til udvalgte personer efterlyst medlemmer,
som kan og vil påtage sig nogle af de mange foreliggende opgaver i AS.
Vore bestræbelser har hidtil været beklageligt
resultatløse.
Nu kan vi tilføje endnu en opgave, idet Evelyn
Scheibye - efter aftale - afgår som redaktør efter
dette blad. Dette sker som følge af arbejdspres
på andre områder:
- dels i hjemmeværnet og
- dels som hjælper for Finn, som har påtaget sig
opgaven at være skydesektionens koordinator af
langdistanceskydningen, og hvor Evelyn - som i
øvrigt altid tidligere - også har lovet at hjælpe til.
Vi i redaktionen takker dig for din indsats og for
de mange gode timer vi har tilbragt sammen på
redaktionsmøderne, og har forståelse for, at de
andre opgaver tager din tid.

„Pangel“ var også
aktiv på andre
områder. Denne
tegning fra 1962
af „den lille slørugle“, afslører
endnu et af hans
talenter.
Han var HJVmedlem af ASbladets redaktion
i 25 år fra 197094, hvor han aktivt
bidrog til i alt 94
numre.
stadig aktiv hjemmeværnstilværelse. Fra alle os,
der har tjent i kompagniet under „Pangel“, der efter sin afgang som kompagnichef har yndet at
omtale sig selv som nu 020 Pangel og af andre
omtalt som chefkonsulenten, skal der derfor lyde
et stort til lykke på fødselsdagen.
Pangels helbred har desværre denne vinter
bogstaveligt fået et knæk: En brækket hofte. Men
med den stædighed, nu 020 Pangel har vist gennem sit lange aktive liv, er der håb om genoptræning.
3505

Dvs. at formanden nu løser flg. opgaver:
- Formand (+ formand for amtsforeningen StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS)).
- Kontor (hvor arbejdet efter oprettelsen af SKS
dog er væsentligt formindsket)
- Hjemmeside (hvor hjælpen også udeblev, med
det resultat, at siden endnu ikke er udskiftet med
den ny, som har ligget klar længe)
- Redaktør (bladet, foreningen og feltsport).
Der er grænser for, hvad man kan klare. Hvis
ingen melder sig, må der findes en ny formand.
Dette er ikke „en spøg“ - det er „alvor“. Det kan
simpelt hen ikke fortsætte i længden.
Hvem vil overtage opgaverne:

- Redaktør
- Kontor
- Hjemmeside
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Foreningen
StorKøbenhavns Skytteforeninger
(SKS) - nyt Amt 01 under DDS
SKS er nu oprettet og har pr. 1. juli 2005 overtaget
opgaverne fra de tre „gamle“ amtsforeninger:
- Amt 01 Københavns Skytteforening (KS),
- Amt 02 Akademisk Skytteforening (AS) og
- Amt 04 Kongens Livjæger Korps (KLK),
som samtidigt blev nedlagt.
Amtsforeningsbegrebet er måske lidt forvirrende.
Kort forklaret hænger det sådan sammen:
- De Danske Skytteforeninger består nu af 24
amtsforeninger, bl.a. Amt 01 SKS.
- Amtsforeningernes medlemmer er skytte-foreningerne - i SKS bl.a. skytteforeningen AS.
- Skytteforeningernes medlemmer er skytterne.
Arbejdet frem mod oprettelsen af SKS startede
formelt i november 2003, hvor Københavnske
Skytteforeningers Samarbejds Udvalg (KSSU)
nedsatte en projektgruppe. Dette skete efter et
forslag fra AS, som på sin generalforsamling i
oktober 2003 havde vedtaget at arbejde i retning
af én større amtsforening.
Projektgruppen påbegyndte arbejdet i januar
2004 – med deltagelse af seks amtsforeninger –
KS, AS, DDS Hovedstaden (DDSH), KLK, DDS
Firmaskytterne (DDSF) og Københavns Amts Skytteforening (KAS). De fem førstnævnte var medlemmerne af KSSU.
På KSSU’s årsmøde i marts 2004 foreslog projektgruppen oprettelse af den ny amtsforening,
hvorefter KSSU skulle nedlægges. Dette blev vedtaget med 7 stemmer for (én undlod at stemme).
I august vælger KAS at udtræde. De øvrige fem
beslutter enstemmigt at fortsætte uden KAS.
I august 2004 afholdes kandidatmøde, hvor kandidater til bestyrelse og udvalg udpeges, og orienteringsmøde, hvor alle skytteforeninger inviteres til en grundig gennemgang af projektet.
På stiftende generalforsamling 1. november 2004
besluttes det at arbejde videre mod oprettelsen.
Dette sker med 39 stemmer for, ingen imod, mens
4 hverken stemte for eller imod.
Der vælges en bestyrelse, som skal varetage
det videre forberedelsesarbejde, hvorefter projektgruppen nedlægges.
Alle fem amtsforeninger er fortsat positive, idet
dog DDSF melder, at de ikke kan nå det fra starten, men agter at komme til senere.

Amtsforeningerne KS, AS og KLK bliver til SKS
På KSSU’s årsmøde i marts 2005 bekræftes
oprettelsen og den positive holdning.
4 dage senere melder DDSH imidlertid fra, hvilket kommer som en stor overraskelse. Inspireret
heraf melder DDSF også fra efter deres årsmøde
i april.
KS, AS og KLK drøfter den opståede situation
og beslutter hurtigt at fortsætte samarbejdet, og
oprette SKS alene.
DDS kommer nu ind i drøftelserne, hvilket bekræfter DDSH’s og DDSF’s udtræden. KS, AS og
KLK mener, at målet fortsat må være én amtsforening, at det er ærgerligt, at de andre har meldt
fra, men at en realistisk løsning herefter må være
at KS, AS og KLK fortsætter som planlagt uden de
andre. DDS accepterer dette og anbefaler nu to
amtsforeninger i stedet for én.
Oprettelsen af SKS betyder en sammenlægning
af de tre tidligere amtsforeninger KS, AS og KLK
med SKS som fortsættende enhed, hvilket igen
betyder, at SKS overtog alle opgaver fra 1. juli.
SKS har som medlemmer 55 skytteforeninger,
heriblandt skytteforeningerne KS, AS (både København og Århus) og KLK. Skytteforeningerne
har i alt ca. 3.900 skytter som medlemmer.
SKS har allerede med succes haft ansvaret for:
- 1.-3. juli: DM 300 m. og Margrethekædeskydning, som er et stort nordisk arrangement
- 21. august: DM terræn grovpistol og
- 27. august: SKS-amtsmesterskab.
Der er sagt og skrevet meget om fordele og
ulemper ved oprettelsen. Jeg vil her kun nævne
tre forhold:
- Forenklet organisation
- Rationalisering & bedre service
- Øget indflydelse
AS er fortsat med i arbejdet, idet Erling Heidler som ud over at være formand for skytteforeningen
AS også var formand for amtsforeningen AS og
for KSSU - nu er valgt til formand for SKS, og Finn
Scheibye er valgt som medlem af bestyrelsen og
formand for SKS‘s langdistanceudvalg.
Erling Heidler
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Høje Sandbjerg
Nyt på „Toppen“
Søllerød Kommune har nu haft held til at skaffe
tilskud til opstilling af en 20 ganges kikkert på Toppen. I klart vejr er der derfor nu en fantastisk
mulighed for at se detailler i Københavns Skyline.
Friluftsrådet har bidraget med 25.000 kr og Københavns Amt med 27.000 kr. Kommunen har så
suppleret og udført arbejdet med opstilling af kikkerten og en repos omkring den.
Uden reposen havde kikkerten kun været anvendelig som stjernekikkert for en ikke ringe del af
publikum. Nu har Skovsektionen afsluttet arbejdet.
Sandbjerginspektionen har assisteret ved indmåling og afsætning af den mest egnede position.
Ved den nærmeste bænk er der også opstillet et
fast bord af en model, som siden vil blive opstillet
ved de to andre bænke på Toppen.

Rydningsweekend den 8. - 9. oktober
Som sædvanligt afholder Sandbjerginspektionen
rydningsweekend i efteråret med følgende åbningstider:

Lørdag 9 - 17 og søndag 10 – 16.

Der vil igen være kvas at brænde af, og vindskeder som skal afrenses og smøres. Dertil vil en
del brænde nok skulle flækkes og en del hegnsstolper nedgraves. På grund af igang-sætning af
Barak 5 kan mange andre opgaver dukke op. Sandbjerg giver frokost og likvider til tilmeldte og arbejdsomme deltagere. Ring eller mail din deltagelse
til Henrik Franck.

Bethlehem ER solgt.
Der har igen i denne sommer været indrykket annoncer om at Bethlehem er til salg, nu for 25 millioner kr.
Fra de lejere som Sandbjerginspektionen har god
kontakt med oplyses det, at salget er sket den 22.
august til overtagelse den 1. november 2005. Dette
salg vil på flere områder kunne få en positiv betydning for Lejren.

Nødvendigheden af en repos
er vist indlysende.

Igen offentligt besøg.
Torsdag den 26. maj havde Københavns Amts
naturvejledere inviteret til en vandring fra P-pladsen
på Øverødvej over Høje Sandbjerg via Rude Skov
og Højbjerg tilbage til udgangspunktet. Undervejs
fik de ca 60 deltagere lejlighed til via Toplågen at
gå gennem Lejrens område, hvorunder Sandbjerginspektionen fik ca. 10 minutter til at fortælle kortfattet om foreningen og om Lejrens tilblivelse, samt
om hvordan vi vedligeholder området.
Sandbjerginspektionen lægger vægt på ved
sådanne arrangementer at afmystificere vor
virksomhed ved åbent give publikum indblik i vore
forhold. Der kommer jævnligt noget direkte positivt
ud af sådanne besøg, og efterfølgende dukker
der hilsner op via bekendte.

Barak 5 sættes igang
Under indtryk af at den i oktober 2004 opnåede
byggetilladelse skal udnyttes ved igangsætning
inden et år efter at den er meddelt, har bestyrelsen
på sit møde den 15. august givet Sandbjerginspektøren fuldmagt til at igangsætte støbningen
af fundamentet til bygningen. Vi har som tidligere
meddelt 100.000 kr. til formålet, som er skænket
af et mangeårigt medlem. Dette beløb skulle være
tilstrækkeligt til fundament og nødvendig
teknikhjælp. Kommunen er indforstået med, at fundamentet kan komme til at ligge endog i længere
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Den ny barak
set fra sydøst.

tid, indtil det måtte lykkes Sandbjerginspektionen
at skaffe yderligere midler.
Afsætningsarbejdet og div. forhandlinger er gået
igang, og inden 14. oktober vil byggeriet være
startet om alt går vel. Den store donation har været
gemt væk på en aftalekonto, så den i hvert fald
har tjent lidt renter hjem i ventetiden.
Med igangsætningen af byggeriet på dette
spinkle grundlag vil nogen måske indvende, at
inspektionen spiller med foreningens penge, men
forholdet er, at vi kun ordrer entrepriser, som
inspektionen kan betale uden at bede foreningen
om penge. Som andetsteds beskrevet drives lejren
i disse år med en minimal belastning af
foreningskassen, men på sigt må man påregne et
væsentligt større engagement, dog ikke på grund
af Barak 5.
Den nye bygning får en størrelse som Barak 3
med Mandskabsmessen. Den kommer til at ligge
ca. ½ m lavere end de øvrige barakker, så den
passer med vejkoten på den østlige „nye“
adgangsvej. Der bliver en port i gavlen som tillader
indkørsel af normale køretøjer. I bygningens
vestlige ende indrettes et folkerum og et kontor/
arkiv. Loftet skal kun kunne benyttes på en lille del
til vagter etc. Adgangen hertil bliver ad en indvendig trappe.
Læs mere om projektet i fotobogen på side 170.
Som det kan forstås vil „byggefonden“ stadig
være taknemlig for gode råd om egnede fonde
eller ligefrem for kontante tilskud.

Lidt om Lejrens drift.
Den sidste af de nyklædte trægavle (Barak 2 øst)
er i sommerens løb blevet malet. Der mangler
herefter kun istandsættelse af en del vindskeder.
Hertil er indkøbt en båndpudser i håb om, at den vil
være det rigtige værktøj til afrensning.
Længe har der været skavanker ved dækslerne

til toiletsystemet. Disse er nu rettet ved træk på
donationen fra Johannes Fogs fond, og indgangen til dametoilettet er igen udvidet, så damerne
ikke skal snige sig langs husmuren under tagdryppet.
Da Lejrens 18HK traktor nu har 13 år på bagen
og derfor må spares for unødigt slid, har vi
foretaget et aflastningskøb i form af en 5HK
slåmaskine, der kan indstilles til 11 cm. højde af
græsset, og dermed bruges på de knoldede
arealer vi har i nærheden af bygningerne.
Anskaffelsen er prompte døbt „fætter højben“.
Det tidligere omtalte arbejde med at føre et
kabelanlæg langt op mod nordvest er nu afsluttet,
og luftledningen til overvågningen af Nordvestlågen er nu reduceret til et kort stykke.
Når der ikke kan rapporteres større
nyanskaffelser og forbedringer, skal det ses i
sammenhæng med, at Lejren i disse år drives
alene med ulønnet arbejdskraft og uden anden
udgift for foreningen og dens medlemmer end
ejendomsskatter og forsikringspræmier. Da antallet
af kundebesøg senest har været begrænset, og
der er langt mellem succeserne med fondsansøgninger, er der ikke så meget at gøre godt med.

Brænde til salg.
Det kan ikke være rigtigt, at foreningens medlemmer slet ikke har brug for brænde.
Meget af det i januar faldne træ er nu oparbejdet
til brænde, omend vi stadig mangler at transportere og flække en del deraf fra håndboldbanen til
brændepladsen.

Byggefonden for barak V
Check eller lejrens girokonto
Reg. 1551 konto 6419658
Det er nu, der er brug for indskud.
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Foreningen

Fælles AS-arrangementer
Det er en glæde, når der er opbakning omkring
foreningens fælles arrangementer.
Vi har i sommer haft hele to af slagsen:

Sct Hans aften den 23. juni
(billederne på denne side)
og

AS-skovturen den 14. august
(billederne på siderne 11-13)
Begge arrangementer havde pæn tilslutning, selv
om der dog sagtens kunne have været til flere. Vi
lader billederne fortælle i håb om, at de kan
inspirere jer til at komme næste år.

Sct. Hans stemningen ved middagen var god.
Formandindens velsmagende mad - med øl og
vin - fik hurtigt den skæbne, den havde fortjent.

Igen i år lykkedes det Henrik at lave et flot bål

Adam Wagner holdt en god båltale. Hans historiske interesse fornægtede sig selvfølgelig ikke, og
vi blev på passende vis mindet om, at det nytter at gøre noget, både i foreningen og i samfundetl
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Skovturen

blev afholdt i strålende sol. Der deltog i alt 65 medlemmer, familie og venner.

Orienteringssektionen havde
udlagt et mindre O-løb med
4 poster, efterfulgt af en kort
punktorientering som førte
deltagerne tilbage til lejren.
I alt 23 gennemførte løbet.
Hjemmeværnskompagni 6301
demonstrerede deres våben og
udrustning. Høje Formand fik
afprøvet den nyeste udrustning,
som var noget behageligere
end det, man bar i hans tid.

Peter Werling instruerer O-løbsdeltagere og
X-formand Steen Kledal - som havde ansvaret for
arrangementet - uddeler „billetter“ til aktiviteterne.

Gymnastiksektionen havde - under Viggo Nebles ledelse - opstillet
et „Vikingespil“. Det gik ud på - i 3-mandshold - at vælte nogle
kegler. Det blev til mange spændende matcher.
Her forsøger Morten Hammer at ramme modstandernes kegler.
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Skydesektionen tilbød skydning med luftvåben. Betina
Lynnerup ledede pistolskydningen på loftet over barak 4 og
Mathias Hertz gevær over barak 3.
Der var god søgning med kø det meste af tiden.
Birger Hoff og Lorna Heidler ser i hvert fald ud til at more sig.
Andre gik tur rundt på grunden eller til Toppen, og nogle
foretrak at tage sig en filosofisk snak over en stille øl.
Her sidder f.eks. Bent Tholander og Jørgen Søe Westergaard og ordner verdenssituationen, mens musikken spiller.

Frokosten fyldte godt op i lejrgaden, og de to musikanter
sørgede for god stemning med et program. Menuen burde
ingen kunne klage over, da den var medbragt, og - som det
ses - var der rigeligt med øl og vand.
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Som det ses, var der
mange, som deltog, og
mange omkring frokostbordene. Her kan
de, der var med, prøve
at finde sig selv.
Det var en rigtig god ASdag, som vi med glæde
kan tænke tilbage på,
og som vi vil forsøge at
gentage til næste år.
Stor tak til arrangørerne
og til alle de, som kom
og var med til at gøre
dagen mindeværdig..
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Planlagte AS Arrangementer i 2005
Weekend
Lørdag
Torsdag
Week-end
Onsdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Tirsdag
Tirsdag

23.-25. september
24. september
29. september
8.-9. oktober
26. oktober
3. december
4. december
10. december
13. december
21. december

Skydning
Feltsport
Bst. & rev.
Alle
Alle
Feltsport
Hjemmeværn
Alle
Gymnastik
Skydning

LÆSERINDLÆG
Fra Finn Scheibye har vi modtaget følgende:

BØR AS MODERNISERES ?
Alene tanken kan vel få det til at løbe koldt ned ad
ryggen på en og anden god gammel skytte.
Imidlertid, såfremt AS skal bestå på et realistisk
grundlag, tror jeg, det er en uomgængelig
nødvendighed at rebe sejlene nu og anlægge et
fordomsfrit syn på foreningens virke. Dette bør
for så vidt ikke opfattes som en kritik af vor
bestyrelse og alle de mange, der i det daglige gør
en indsats for AS. På den anden side kan jeg ikke
tilbageholde min mening om foreningens fremtid,
noget jeg i øvrigt allerede udtrykte på
generalforsamlingen sidste år.
Man hører ofte hjertesuk over, at studenterne i
dag ikke er, hvad de var i gamle dage o. s. v. Dette
er imidlertid en kendsgerning, som jeg synes, vi i
højere grad burde tage til efterretning; det vil med
andre ord sige, at man skal tillempe foreningen
nutidens smag uden dog derved at tabe vort formål
af syne. Til tider er der sket et vis sporadisk
udvikling i den retning, men for lidt og for tilfældigt.
Nogen patentløsning på at skabe større interesse
for AS og dermed følgende større medlemstilgang,
findes næppe, men jeg føler mig overbevist om, at
hvis vi fordomsfrit bruger fantasi og energi, kan
der organisk opbygges en langt større aktivitet i
foreningen til glæde for væsentlig flere studenter
end i dag.
Det ville afgjort virke fremmende, om AS’s
medlemmer aktiviserede sig selv mere og f. eks. i
højere grad agiterede for foreningen. Jeg vil tillige
opfordre medlemmerne til „at lægge hjernen i blød“
og fremkomme med nye ideer med hensyn til en

Universitetsmatch
Klubmesterskab O-biathlon
Bestyrelsesmøde
Rydnings-weekend
Generalforsamling m/ gule ærter
Bøftur
Bøftur
Vinterstue
Juleafslutning
Årsmøde og juleafslutning

Oslo
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Privat
DGI-byen

„modernisering“ af AS. – selv vil jeg tillade mig at
foreslå følgende:
l. Bestyrelsens sammensætning ændres - - - (osv.: Skete dengang og er sket igen nu).
2. Terænsportsafdelingens ledelse ændres
(skete dengang).
3. Foreningen får også mulighed for at optage
kvindelige studenter. (skete ca. 17 år senere).
4. Jeg synes, at vi savner et egentligt
foreningsliv. Hvorfor ikke arrangere 3-4
medlemsaftener pr. semester. Foredrag, film og
diskussioner er en måde at tiltrække studenterne
på. Økonomisk kunne aftenerne hvile i sig selv
ved at opkræve lidt entre.
Ovennævnte tanker og forslag vil jeg tillade mig
at fremsætte på kommende generalforsamling.
Et nuværende medlem skrev dette i 1962 – det
er fortsat gældende.

Svar fra formanden:
Ja - tak for ordene dengang - og tak til Finn nu
for at minde os om dem.
Det glæder mig derfor meget, at det gennem det
sidste år er lykkedes at få ændret vedtægter (som
det fremgår af de følgende sider), bestyrelse,
regnskabsår, amtsforeningsstatus m.m.m. Det er
alt sammen skridt på vejen til at få vores AS til at
fungere bedre. Men det er jo ikke alt.
Derfor også tak til Finn for hans tilsagn - som
omtalt på side 6 - om at koordinere langdistanceslydningen. Det er et godt og positivt skridt.
Men det er jo heller ikke alt. På side 6 kan man
desværre også se, at vi savner ansvarlige for:
- Redaktion
- Kontor
- Hjemmeside.
Lad os håbe, at nogle læser alt dette.
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Budget (1.000 kr.)

Foreningen
Ekstraordinær generalforsamling
2. juni 2005, kl. 17.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Evt. forslag
3. Budget efter nye vedtægter
4. Valg af bestyrelse efter nye vedtægter
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt
Formanden bød velkommen og mindede om årsagen til, at der afholdtes en ekstraordinær generalforsamling:
- Der var på generalforsamlingen i oktober vedtaget nye vedtægter til ikrafttræden pr. 1. juli 2005,
hvorefter
- Regnskabsåret ændredes fra 1. juli til 30. juni til
af være kalenderåret.
- Bestyrelsen reduceredes fra 16 til 9 medl.
- Der vælges et antal stedfortrædere, som dels
indgår i sektionernes ledelse, dels træder i stedet
for bestyrelsesmedlemmerne ved disses forfald.
- Tilhørsforholdet til Amtsforeningen Akademisk
Skytteforening (AAS) ændredes til en nyoprettet
amtsforening StorKøbenhavns Skytteforeninger
(SKS).
- Sidste forhold - oprettelsen af SKS - var nu en
realitet (referat afkortet - se side 7).
Formanden gik herefter over til dagsordenen.
ad 1: Valg af dirigent
Formanden foreslog Mogens Løppenthien valgt
til dirigent. Dette blev vedtaget med akklamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jfr. lovenes §§ 28 og 30.
Indkaldelsen var udsendt i bladets nr. 1-2005,
afleveret til postvæsenet den 2. marts.
ad 2.: Evt. forslag
Der var ikke indkommet forslag.
ad 3: Budget efter nye vedtægter
Dirigenten gav - i kassererens fravær - ordet til
formanden.
Formanden udleverede budgettet og gennemgik
dette således:

Indtægter
Kontingenter, aktive
Kontingenter, passive
Renteindtægter
Kursavance, obligationer
Øvrige tilskud
Andre indtægter
Indtægter i alt

2004- 1/7-31/12
2005
2005

86
14
11
1
21
1
134

40
6
2
0
3
0
51

20
5
13
2
21
2
6
28
97

10
3
2
1
3
0
8
12
39

Administrationsomkostninger
Forsikringer
22
Gaver
12
Mødeudgifter
5
Øvrige admin.omkostn.
10
Admin.omkostn. i alt
49

13
1
1
4
19

Udgifter i alt

146

58

Resultat før særlige poster -12

-7

Aktivitetsomkostninger
Skydeinpektionen
Gymnastikinspektionen
Feltsportsinspektionen
Hjemmeværn
Sandbjerginspektionen
Tilskud til amtsforening
Stævner og konkurrencer
Bladet
Aktivitetsomkostn. i alt

Særlige indtægter
Fra Zehngraff‘s fond
Årets resultat
Der disponeres således:
Hensættelse: Jubilæum
Overførsel til kapitalkonto

19

9

7

2

25
-18

13
-11

- Budgettet dækker regnskabsperioden sidste
½-år 2005, som følge af omlægningen af regnskabsåret.
- Der er reelt tale om et ½ regnskab, idet der dog
er visse afvigelser herfra:
Indtægter:
- Kontingent let reduceret p.gr.af faldende medlemstal.
- Tilskud modtages i årets første ½-del, hvorfor
det i denne periode er mindre.
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Udgifter:
- Feltsportssektionen: Beløb i foregående budget var indkøb af biathlongeværer.
- Sandbjerginspektionen: Beløb i foregående
budget var udgifter til specielle formål.
- Stævner og Konkurrencer omfatter udgifter til
den fælles AS dag – skovturen den 14. august.
- Bladet: Lidt billigere pr. år, trods stærkt stigende
portoudgifter. Der udgives nu igen kun 4 numre i
stedet for 5. Det havde vist sig, at der ikke var
stof til det ekstra forårsnummer, som har været
udsendt et par år.
- Resterende udgifter var normale for perioden.
Resultat:
- Et mindre driftsunderskud på 7.000 kr. på grund
af færre indtægter.
- Dette udlignes af Zehngraffs fond, således at
det samlede resultat udviser et lille overskud på
2.000 kr.
- Når der – jf. tidligere beslutning – hensættes til
150 års jubilæet i 2011, reduceres kapitalkontoen
med 11.000 kr.
- Dette er ikke alarmerende. Vi har tradition for at
budgettere konservativt, således at årets endelige resultat normalt er gunstigere.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger:
Henrik Franck: Der bør hensættes et beløb
(25.000 – 17.000 = 8.000) til reparation af Høje
Sandbjergvej.
Formanden: Indgår i næste budget eller i aktuelt
budget, når reparationen skal foretages.
Budgettet blev herefter godkendt.
ad 4. Valg af bestyrelse efter nye vedtægter
Bestyrelsen indstillede følgende til valg
- Formand
Erling Heidler
- Næstformand
Peter Baasch
- Kasserer
Bo Scheibye
- Sekretær: Ingen indstilledes. Der modtages
meget gerne forslag. Bestyrelsen så gerne, at
det medlem, der vælges, også samtidigt bestrider
funktionen som „kontor / stab“.
- Sandbjerginspektør
Henrik Franck
- 1. skydeinspektør
Mathias Hertz
- 1. gymnastikinspektør Peter Lund
- 1. feltsportsinspektør Birger Hoff
- Chef 6301
Jens Ole Christensen
Som stedfortrædere indstilledes:
- Sandbjerg
Bjørn Markmann
- Skydesektionen
Alex Datcu
Christian Øelund
Christoffer Jespersen

- Gymnastiksektionen

Viggo Neble Jensen
Erik Friis
- Feltsportssektionen
Peter Werling
Torkild Glaven
- HJVKMP 6301
Næstkommanderende
(kendes p.t. ikke)
De indstillede blev valgt med akklamation.
ad 5.: Valg af revisorer
Bestyrelsen indstillede til genvalg:
- Sagkyndig revisor
Lars Therkelsen
- Kritisk revisor
Morten Hammer
- Revisorsuppleant
Finn Scheibye
De indstillede blev valgt med akklamation.
ad 6.: Eventuelt
Formanden:
- Takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer
for deres tid i bestyrelsen og håbede, at de også
– som valgte stedfortrædere – fortsat ville være
aktive i sektionerne og i foreningen.
- Takkede også Finn Scheibye – valgt til formand
for langdistanceudvalget i SKS – og Lars Therkelsen og Svend Mørup – valgt til hhv. sagkyndig og
kritisk revisor i SKS. Formanden var selv valgt til
formand for SKS. Der er fortsat ledige udvalgsposter i SKS, og han opfordrede derfor til, at flere
AS’ere meldte sig, således at vi kunne sikre AS’s
indflydelse også i fremtiden. Kun gennem aktiv
deltagelse, kan man bevare indflydelsen.
- Mindede til sidst om Sct. Hansaften og den
fælles AS-dag – Skovturen – den 14. august på
Bjerget og opfordrede alle til at deltage og til at
tage familie og venner med.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.25.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af
forhandlingerne og udbragte et leve for AS.
Der afsluttedes med Fanesangen.
Som dirigent: Mogens Løppenthien

Bestyrelsen mangler en sekretær
Hvor er det medlem, som vil påtage sig opgaven,
herunder også kontorfunktionen omfattende:
- fordeling af post og mail
- medlems- og adressekartotek,
- opdatering af hjemmeside og
- tilmeldinger og indberetninger.
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Vedtægter for
Akademisk Skytteforening
(2005-udgaven)

Navn og formål
§1
Stk. 1: Akademisk Skytteforening er en national og
upolitisk forening stiftet 4. april 1861.
Stk. 2: Dens formål er at styrke og udvikle den
akademiske ungdoms vilje og evne til at forsvare
fædrelandet og at give den mulighed for en sund
fysisk aktivitet.
§2
Stk. 1: Foreningens formål søges opnået ved aktiviteter i skydning, gymnastik, feltsport og anden
idræt, ved afholdelse af møder, kurser, studiekredse m. v. samt ved tilknytning til forsvarets enheder.
Stk. 2: Aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet af
de hovedorganisationer, til hvilke Akademisk Skytteforening måtte være knyttet.
§3
Stk. 1: Foreningen er som medlem af StorKø-benhavns Skytteforeninger medlem af De Danske
Skytteforeninger og hermed associeret Danske
Gymnastik- & Idrætsforeninger.
Stk. 2: Gymnastik- og feltsportssektionerne er
medlemmer af Danmarks Gymnastik Forbund og
Dansk Orienterings Forbund, og hermed associeret
Danmarks Idræts Forbund.
Stk. 3: Tilknyttet foreningen er det hjemmeværnskompagni (p.t. HJVKMP 6301), som aktivt viderefører traditionerne fra Akademisk Skytte-korps.
Stk. 4: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Medlemmerne
§4
Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages personer, der har dansk indfødsret og er adgangsberettigede til et dansk universitet eller til en længerevarende akademisk uddannelse.
Stk. 2: Herudover kan bestyrelsen efter skriftlig
motiveret indstilling beslutte ekstraordinært at optage medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder betingelserne i stk. 1.

§5
Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage
enhver, som ønsker det. Disse kan overvære
medlemsmøder og aktiviteter. De har ikke stemmeret på generalforsamlinger.
§6
Som æresmedlemmer med rettigheder som aktive
medlemmer kan udnævnes personer, som i særlig grad har gjort sig fortjent hertil, når en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen godkender dette.
§7
Der kan oprettes lokalafdelinger. De nærmere betingelser herfor aftales med bestyrelsen.
§8
Stk. 1: Kontingentet for de forskellige medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen til
ikrafttræden fra næstfølgende kontingentopkrævning.
Stk. 2: Bestyrelsen kan i trangstilfælde meddele
frihed for eller nedsættelse af kontingentet.
Stk. 3: Æresmedlemmer er kontingentfri.
§9
Stk. 1: Et medlem, der ikke overholder foreningens
regler, kan af inspektøren eller aktivitetslederen
bortvises og udelukkes fra deltagelse i alle aktiviteter for en periode. I grelle eller gentagne tilfælde
indstiller inspektøren sagen til bestyrelsen, som
kan ekskludere medlemmet. Den, der ekskluderes,
kan kun genoptages som medlem med bestyrelsens godkendelse.
Stk. 2: Et medlem i kontingentrestance ud over et
år, kan af bestyrelsen ekskluderes. Den, der slettes på gæld alene, må for igen at blive medlem
betale sin gæld.
Stk. 3: Ingen, der er dømt efter straffeloven, kan
være medlem af foreningen, så længe afsoningen af dommen strafferetsligt ikke er ophørt. En
eventuel genoptagelse af medlemskabet skal afgøres af bestyrelsen.
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§ 10
Ved udtrædelse skal effekter tilhørende foreningen tilbageleveres i godkendt stand og al gæld
betales.

at give orientering til politiet eller om fornødent at
tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der
efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være
indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Bestyrelsen
§ 11
Stk. 1: Generalforsamlingen vælger blandt de aktive medlemmer (jf. § 4) en bestyrelse som følger:
- En formand
- En næstformand
- En kasserer
- En sekretær
- En Sandbjerginspektør
- En skydeinspektør
- En gymnastikinspektør
- En feltsportsinspektør
Stk. 2: Herudover er chefen for hjemmeværnskompagniet fast medlem af bestyrelsen.
Stk. 3: På generalforsamlingen vælges én eller to
stedfortrædere for:
- Sandbjerginspektøren
- Skydeinspektøren
- Gymnastikinspektøren
- Feltsportsinspektøren
Stk. 4: Kompagnichefens stedfortræder er hans
næstkommanderende.
Stk. 5: Stedfortræderne indgår i sektionernes ledelser (jf. § 19) og er hermed formelt bestyrelses-medlemmer.
Stk. 6: Valg gælder for et år ad gangen. Genvalg
kan finde sted.
Stk. 7: Et bestyrelsesmedlem kan ikke bestride to
valgte poster.

§ 15
Stk. 1: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder
og leder forhandlingerne.
Stk. 2: Formanden skal indkalde til møde, når mindst
tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
Stk. 3: Formanden tegner foreningen, i økonomiske anliggender dog sammen med kassereren.
Stk. 4: I formandens fravær træder næstfor-manden i stedet.
Stk. 5: Der føres referat af bestyrelsesmøderne.

§ 12
Stk. 1: I tilfælde af permanent afgang supplerer
bestyrelsen sig indtil næste generalforsamling.
Stk. 2: Hvis en af inspektørerne er forhindret, deltager en af stedfortræderne i bestyrelsens møder.
§ 13
Stk. 1: Bestyrelsen leder foreningens virksomhed
under ansvar over for generalforsamlingen.
Stk. 2: Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at formanden eller næstformanden er til stede, og at
fem medlemmer – eller deres stedfortrædere –
stemmer for.
§ 14
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til

§ 16
Stk. 1: Kassereren opkræver og modtager
kontingentindtægter og andre fælles indtægter,
afholder heraf foreningens fælles udgifter og
udbetaler acontobeløb til sektionskassererne.
Stk. 2: Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler anbringes og opbevares på betryggende måde.
Stk. 3: Kassereren drager omsorg for foreningens forsikringsforhold.
Stk. 4: Kassereren udarbejder, efter at have modtaget sektionernes regnskaber, foreningens regnskab, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Stk. 5: Kassereren udarbejder, efter at have indhentet de fornødne oplysninger hos inspektørerne, forslag til budget.
§ 17
Sekretæren er til rådighed for formanden i dennes
foreningsmæssige arbejde.
§ 18
Stk. 1: Foreningens kontor kan ledes af en
forretningsfører, der ansættes af formanden.
Stk. 2: Forretningsføreren kan deltage i
bestyrelsens møder, men uden stemmeret.
§ 19
Stk. 1: Skyde-, gymnastik- og feltsportsinspektørerne udgør sammen med deres valgte
stedfortrædere ledelsen af de respektive sektioner.
Stk. 2: Hver inspektør har over for bestyrelsen
ansvaret for organisering, planlægning og gennemførelse af følgende funktioner i sektionerne:

19
- økonomi,
- aktivitetsplaner,
- medlemspleje,
- uddannelse,
- organisations- og myndighedskontakt,
- materiel-, ejendoms- og arkivforhold
- kontakt til medlemsblad og
- ajourføring af hjemmeside.
Stk. 3: Hver inspektør forelægger inden aktivitetsårets begyndelse budget for sektionens aktivitetsplaner for kassereren.
Stk. 4: Sektionerne kan kun afholde udgifter inden
for det af bestyrelsen godkendte budget. Lønnet
medhjælp kan kun antages med godkendelse fra
formand og kasserer.
Stk. 5: Hver inspektør skal på anfordring kunne
redegøre for sektionens økonomi over for foreningens kasserer.
§ 20
Stk. 1: Sandbjerginspektøren har over for bestyrelsen ansvaret for tilrettelæggelse af vedligeholdelse og drift, herunder økonomi, af ejendommen
„Høje Sandbjerg“.
Stk. 2: Sandbjerginspektøren modtager indtægter
vedr. ejendommen og afholder heraf udgifter til
vedligeholdelse m.v.
Stk. 3: Fast lønnet medhjælp kan kun antages med
godkendelse fra formand og kasserer.
Stk. 4: Sandbjerginspektøren skal på anfordring
kunne redegøre for ejendommens økonomi over
for foreningens kasserer.
§ 21
Stk. 1: Foreningen udgiver et medlemsblad.
Stk. 2: Redaktøren udpeges af bestyrelsen.
Stk. 3: Til redaktionsarbejdet nedsættes et redaktionsudvalg, hvis medlemmer udpeges af redaktøren, formanden, inspektørerne og kompagni-chefen.
Stk. 4: Redaktøren kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 5: Herudover opretter og vedligeholder foreningen en hjemmeside.
§ 22
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til
varetagelse af den daglige drift samt midlertidige
eller permanente udvalg til varetagelse af særlige
opgaver.
§ 23
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revisorerne.
§ 24
Stk. 1: På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og en revisorsuppleant.
Stk. 2: Den ene revisor skal være sagkyndig revisor, som udfører finansiel revision.
Stk. 3: Den anden vælges som kritisk revisor, som
udelukkende udfører forvaltningsrevision.
Stk. 4: Valg gælder for et år ad gangen. Genvalg
kan finde sted.
Generalforsamlinger
§ 25
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen
af april afholde ordinær generalforsamling.
§ 26
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal – når
mindst 20 aktive medlemmer (jf. § 4) har stillet
skriftligt krav herom med motiveret forslag til dagsorden – afholdes senest 8 uger efter modtagelse
af kravet.
Stk. 2: Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.
§ 27
Stk. 1: Indkaldelse til enhver generalforsamling skal
med angivelse af dagsorden ske med mindst 14
dages varsel i foreningens medlemsblad eller ved
skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer.
Stk. 2: Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde
senest den 1. februar.
Stk. 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
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 StorKøbenhavns Skytteforeninger
10. Eventuelt.
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§ 28
Stk. 1: Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed.
Stk. 2: Der føres referat af forhandlingerne på
generalforsamlingen. Dette underskrives af dirigenten.

Stk. 2: Foreningen hæfter ikke for medlemmernes
forpligtelser.
Stk. 3: Foreningen hæfter for sine forpligtelser
alene med sin formue.
Stk. 4: Intet medlem har krav på nogen andel af
foreningens formue.

§ 29
Stk. 1: For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig tilstedeværelse.
Stk. 2: Kun de, der har været aktive medlemmer
de sidste 3 måneder før den pågældende generalforsamling, har stemmeret.
Stk. 3: Medlemmer i kontingentrestance har ikke
stemmeret.
Stk. 4: Afstemning kan kun finde sted over de på
dagsordenen anførte forslag og emner samt ændringsforslag hertil.
Stk. 5: Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed.
Stk. 6: Dog kræves 2/3 flertal til ændring i og ophævelse af vedtægtsbestemmelser og 5/6 flertal
til ændringer i og ophævelse af vedtæg-ternes
§§ 1, 29 og 31, samt til optagelse af æresmedlemmer (jf. § 6).

Foreningens opløsning
§ 31
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan
kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling, når mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer
derfor, og mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er tilstede.
Stk. 2: Forud for beslutning om opløsning skal der
ved simpel stemmeflerhed tages bestemmelse om,
hvorledes foreningens materiel og formue skal
overgå til andet almennyttigt formål.
Stk. 3: Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer
ikke er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med
5/6 stemmers flerhed uden hensyn til antallet af
mødte stemmeberettigede medlemmer.

Hæftelse
§ 30
Stk. 1: Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

Således vedtaget på generalforsamlingen den
21. oktober 2004 (til ikrafttræden den 1. juli 2005).

Overgangsprocedure:
1. Ordinær generalforsamling
den 21. oktober 2004
a.
Nye vedtægter vedtages
b.
Budget 2004-05 efter gamle love
c.
Valg af bestyrelse m.v. efter gamle
love
2. Ekstraordinær generalforsamling
den 2. juni 2005
a.
Gennemføres efter gamle love
b.
Budget efter nye vedtægter for
overgangsregnskab = sidste ½-år
2005
c.
Valg af bestyrelse m.v. efter nye
vedtægter

3. Nye vedtægter træder i kraft
pr. den 1. juli 2005
a.
Mindre fonde søges sammenlagt
b.
Regnskabsår for fonde ændres
4. Ekstraordinær generalforsamling
den 26. oktober 2005
a.
Gennemføres efter nye vedtægter
b.
Regnskab 2004-05
5. Ordinær generalforsamling
i april 2006
a.
Gennemføres efter nye vedtægter
b.
Regnskab = overgangsregnskab
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Hjemmeværn
Skandinavisk stævne
2.-5. Juni.
HHD-KBH har årligt en tradition med et svensk
og et norsk hjemmeværnskompagni, om at dyste
ud i soldaterkunstens færdigheder. Det foregår i
de tre værtslande i rotation, og i år var Danmark
værtsland. Showet løb af stablen i Jylland, ikke
langt fra Ålborg. Vi stiller et hold blandet af de to
HIS-DEL distriktet råder over. Situationen forværres af, at stævnet lå lige, hvor størstedelen af vi
studerende begynder at mærke presset af den
forestående eksamen. F.eks. skulle jeg til eksamen kun 9 dage efter, så det var en hård beslutning. Som gulerod garanterede distriktet, at alle
på holdet kunne deltage i „Mountain operations
training“, et „kursus“ der afholdes af et af distriktets tyske venskabskompagnier. Den mulighed var
for god til at springe over! Foruden undertegnede
havde SG Casper Landsperg, og MG Lars Christiansen fra INFGRP valgt at deltage. Desuden
deltog MG Helge Arndal og OS H.T. Ohlsen, som
hhv. hjælper og fotograf/hjælper, så alt i alt var AS
udmærket repræsenteret.
Men tilbage til stævnet. På grund af min (i forvejen) stramme læseplan, samt et bestyrelses-møde
i foreningen, var det desværre nødvendigt at
springe den indledende hygge og den efterfølgende ditto over, så for mit tilfælde var der kun en
dag med opvarmning og så en dag med konkurrence. Opvarmningen viste sig dog kun at bestå
af indskydning (vi skulle alle bruge m/75) og
håndgranatkast, men da der var afsat en hel dag,
var der flettet bueskydning og aftenhygge ind.
Snusfornuftige og opsat på at vinde valgte vi 3
fra AS dog at gå en tur og nyde den jyske natur i
stedet for at forøge at drikke vores skandinaviske
kollegaer under bordet. Vi var indkvarteret på
Himmerlandsfondens sommerboliger, som ligger
nær en granplantage med en 30-40 m. høj skrænt,
som blev målet for vores udflugt. Her fandt vi en
bænk med tilhørende udsigt, som vi fandt egnet til
at indtage vores medbragte drikkevarer.
Dagen efter startede showet. Vi vidste at vi
skulle konkurrere i skydning, håndgranatkast, feltDet danske hold efter feltforhindringsbanen,
inden vi vidste at sejren var vores.

forhindringsbane, førstehjælp, ABC, afstandsbedømmelse og GF førervirksomhed Programmet
var hemmeligholdt, så alle hold havde lige chancer. Vi startede med en enkeltmands-feltskydning,
men vi fik ikke resultaterne, så vi havde kun vores
egen ide om, hvordan det var gået. Vi skulle efter
tre skydestationer videre til en handlebane, igen
for enkeltmand. I instruktionen fik vi at vide, at der
kun blev bedømt på træfning, skudforbrug og tid.
Intet taktisk, hvilket skuffede en smule. Mens halvdelen af gruppen skød, skulle den anden halvdel
bedømme afstanden til skiver i terrænet. Som før
fik vi ikke vores score at vide, men jeg havde
fanget detaljen med nul taktik, så jeg gennemgik
banen roligt og med sigtet enkeltskud i stedet for
dobbelt kasteskud, og så og ramte alle skiver. Afsluttende i skydedelen skulle gruppen gennemføre en kamp fra stilling, hvor GFs føring var i
højsædet, mens der sekundært blev set på træfningen. Igen blev kortene holdt tæt til kroppen,
men vi fik dog at vide at GF havde husket alt der
blev kigget efter, og gruppen havde kœmpet godt.
Vi havde dog overset et mål i en gryde mellem
klitterne lige under vores næser, hvilket bekymrede for det var jo et mål der ikke var blevet nedkæmpet, og vi vidste ikke om og hvor meget det
trak fra. Efter endt skydning blev vi kørt til der,
hvor resten af konkurrencen fandt sted.
Vi skulle starte med håndgranatkast, men da vi
sad af MANen så vi PL Anders Siig Jørgensen
(UDOFF ved distriktet), som efter vores sidste
skydning havde beklaget sig over (ja, havde ligefrem givet balle for), at GRP ikke havde opført sig
taktisk, mens Casper (som var GF) og jeg var ude
og recce for stillingen. Til GRPs forsvar skal dog
siges, at „spillet“ ikke kørte, og det vidste vi. Vi
følte os en anelse truffet, om end han havde en
gyldig pointe, og besluttede os for at gøre det
bedre denne gang. Vi lavede „pindsvinet“, en aldeles utaktisk formation, hvor hele GRP klumper
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sammen, mens der bliver sikret i alle retninger,
også op og ned! Anders var tydelig tilfreds med
dette, han roste med kun et gran af ironi. Selve
posten var en simpel bane med et gravet hul, en
bivuak med åbningen i vores retning og en cirkel
hhv. 10, 15 og 25 m. vœk. Vi fik 23 øvelsesgranater
og ville få point efter hvor mange granater, vi fik i
hver. Der var desuden en bonus hvis man fik
mindst en granat i hvert mål. Og det var her det
blev pinligt. Efter et par forsøg havde vi truffet de
to første mål, men spildte alle resterende granater, på at få en granat til at blive inden for cirkelen.
Afsluttende skulle en fra gruppen kaste den sidste granat så langt som muligt, hvor det slap ud at
Nordmændene havde kastet ned til det skovbryn
vi var 20 m. fra ! Stærkt bekymrende.
Vi gik straks videre til næste udfordring, hvor vi
blev mødt af en af distriktets skydelærere, der
uddelte antigaspudder (øvelses modellen, heldigvis). Prompte fik vi alle travlt med at vende ABCmasken rigtigt og binde ABC-tasken ind til låret.
Prøven var simpel; vi skulle gå ned af en sti, når vi
blev udsat for gas skulle vi rense hinanden af i
makkerpar og gå videre. Nærmest lettere gjort end
sagt. Der kom dog noget splid i gruppen, da jeg
var makker med SG Casper Landsperg, og som
den flinke makker jeg er gik jeg op i jobbet og fik
ham grundigt renset. Det faldt dog ikke i god jord
da det regnede, så han fortsatte som noget der
allermest lignede den afskyelige snemand bevæbnet til tænderne!
Næste punkt måtte være førstehjælp, en teori
der blev støttet, da vi kom frem til en forulykket bil
der hang halvt ud over et størrere vandløb. Der
var fire personer i bilen, med skader rangerende
fra overfladiske til kritiske. Vi havde på forhånd (i
forventning om førstehjælpsmoment) byttet om på
makkerparrene. Jeg var sammen med en der lige
havde været på førstehjælpskursus, så vi skulle
tage os af den værst tilskadekommende (der var
heldigvis kun en, der var rigtig slem), mens resten
af gruppen gav fik styr på resten og gav dem
psykisk førstehjælp. Vi fik heldigvis reddet den
kritisk skadede person, fik flyttet ham til afhentningsområdet, og afventede ambulancen. Næste
punkt var „båreræs“. En fra gruppen (den letteste!) skulle flyttes over en bro og hen til næste
post. Broen var af træ og det regnede, resultat;
skøjteglat ! Det gik dog, men det var tæt på, at vi
var røget på røven med en båre på skuldrene. Jeg
var glad for jeg ikke var den letteste!
Sidste prøve inden feltforhindringsbanen var
målopdagelse og udpegning, hvor pointen var at

GRP skulle sørge for at komme godt rundt i det hul
vi måtte observere fra, for de fleste mål var dækket af andre terrængenstande. Det gik ikke helt op
for os, så vi fik næppe førstepladsen her.
Herefter gik turen til Ålborg kasernes feltforhindringsbane, der havde taget skade af en storm
og var kortet noget ned. Til gengæld var der indlagt et skydemoment (luftgevær), og to mystiske
telte var opstillet på ruten. Nordmændene skulle
løbe først, og vi kunne desværre ikke heppe, da
de to teltes indhold skulle holdes hemmelig. Spændingen steg, vi løb som nummer to, og teltenes
indhold var ikke blevet „frigivet“ endnu. Teltene
viste sig at indeholde heppere (lidt et antiklimaks
spæn-dingen taget i betragtning), men absolut en
godt indslag. Vi kom i mål 20 sekunder efter Nordmændene. Skuffende men ikke noget at skamme
sig over. Sidst løb Svensken. Deres hold var alle
midaldrende skydelærere, så på denne bane følte
vi os (heller) ikke truede. De kom flere minutter
efter os, men gav sig fuldt ud, så de havde heller
ikke noget at skamme sig over.
Derefter var det hjem til indkvarteringen og rengøre våben. De andre havde travlt fordi de skulle
til den afsluttende fest. Casper og jeg fordi vi skulle
hjem til hhv. arbejde og medicinbøgerne. Vi havde
ikke engang resultatet, da vi kørte, men vi var
overbeviste om at Nordmændene ville vinde, os
som nr. to og svensken sidst. En god 1½ time fra
Ålborg kom resultaterne via SMS fra Lars og Anders. Svensken - - ikke overraskende 3. plads.
Nordmændene havde vundet, nej - - 2.pladsen !
Sejren var vores! Efterfølgende kunne man godt
have været lidt bekymrende for trafiksikkerheden,
da sejrsjubelen tog en anelse overhånd. Et referat fra selve festen må I desværre undvære, men
rygterne vil vide, at der blev drukket og spist, og
at det alt i alt var et særdeles vellykket gilde!
4151 MG Mathias Hertz (lidt forkortet af red.)

MG Lars Christiansen hæver sejrstrofæet
sammen med de resterende holdmedlemmer.
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Bush‘s besøg
Juli 2005
I forbindelse med præsident Bush’s besøg i Danmark i juli, blev infanteridelingen i Hjemme-værnsdistrikt København af politiet bedt om at stille folk
til at gå ronderingsvagt på Svanemøllens Kaserne,
idet præsidentens vognpark dér skulle opstaldes
og kontrolleres af bombehunde mv.
Vi, der meldte os, fik udleveret et magasin skarpe
skud og skulle gå ronderingsvagt ved yderhegnet
i treholdsskift, så der hele tiden var et par mand i
beredskab og et par ude. Som de fleste nok ved,
dækker Svanemøllens Kaserne området i trekanten mellem S-togs-stationerne Hellerup, Ryparken
og Svanemøllen, så hver mand gik sammenlagt
ca. 25 km per døgn.
Det var kun anden gang, Hjemmeværnet assisterede politiet med en skarp bevogtning. Det eneste fortilfælde var ved en DANILOG-afskibningen
fra Esbjerg havn. Heller ikke i dette tilfælde blev
det dog nødvendigt at anvende de skarpe skud,
for fjenden (som altid lytter) viste sig ikke, og godt
det samme, for de udleverede patroner var af en
eller anden grund uden NATO-mærke i bunden,
så strengt taget måtte (kunne!) de slet ikke anvendes i Gevær M/95.
Da præsidenten var rejst videre, skulle der ryddes op, og Distrikt København stillede en deling til
at rydde pigtråd omkring hans natlogi Fredensborg Slot, der havde været omkranset af kilometervis af 2+1 NATO-pigtråd flankeret af en dobbeltstreng af den gammeldaws slags. Der var noget
at se til, og mine støvler bliver aldrig de samme
igen.
Efterfølgende fik jeg et brev fra regionschefen,
hvor han takkede for bistanden og påstod, at det
ikke kunne have lykkedes uden min indsats. Jeg
mistænker dog, at der har stået det samme i alle
de takkebreve, han har udsendt i den anledning,
så det er nok en sandhed med modifikationer.
I fremtiden vil Hjemmeværnets opgaver ligesom
her blive at støtte totalberedskabet, bl.a. med bevogtning vægtet på at holde smågrupper af fanatikere på afstand, i kontrast til den kolde krigs kampopgaver mod konventionelle fjendtlige hærstyrker
i landet.
Terrorbomberne i London indikerer jo, at det også
i Danmark hurtigt kan blive nødvendigt at øge den
anbefalede dagsdosis af vitamin S (for Sikkerhed).
4121 KP Morten Hertz
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Feltsport
AS-P7
11.-12. juni 2005
Holdleder Johan Goth, Peter Werling og jeg hentede vore svenske venner på Kalvebod og kørte
straks mod nord, hvor vi mødtes med de andre
danske deltagere i mit sommerhus i Tisvilde. I strålende sol og under munter snak klædte vi om på
græsplænen og gjorde klar til lodtrækning og instruktion af banelæggeren, Dan Hågerup fra Tisvilde OK. På billedet man ser hvordan.
Banen var fremragende, skoven interessant og
svær, og bortset fra, at jeg selv udgik med en
lårskade, gik O-løbet fint Kuno Böös som vinder
foran Henrik Plenge. Efter frokosten på græsplæ-

nen, hvor foreningernes honoratiores kastede
glans over os ved deres besøg, blev vi afhentet
af kortlæsningsbanelæggeren, Bent Christensen
fra ROK, som førte kolonnen ud i det blå. Her
afholdtes afstandsbedømmelse efterfulgt af kortlæsning. Resultaterne viser at afstands-gætning
ikke er P7s stærke side. Det skal bemærkes, at
Høje Formand i konkurrence med översten opnåede 0 strafpoints. Kortlæsningen var reel men
vanskelig, så svær, at alle fik max. straftid på et af
punkterne. Vinder blev Jørgen Nielsen foran Peter Werling og Peter Bjørn, mens P7s deltagere
havde svare problemer.
Dagen sluttede med indkvartering på Sjælsmark
Kaserne, hvor vi havde fået lov at bo i de rømmede officerskvarterer, hvorefter vi forlagde til
Bjerget for den traditionelle festmiddag.
Søndag indledtes med pistolskydning på banerne
ved Sjælsø. Jørgen Nielsen blev klar vinder. Sidste konkurrence var kast med blinde håndgrana-

O-løbsinstruktion

Det vindende
AS-hold
fra venstre
-

Peter Bjørn
Peter W
Jørgen
Henrik

modtager faunen
på Kalvebod
søndag eftermiddag.

25

Jørgen og Henrik efter O-løbet

Frokosten i Birgers sommerhushave i Tisvilde

Honoratiores deltog i frokosten

Feltsporternes bord ved middagen lørdag aften

ter. Denne del af AS-P7 konkurrencen har traditionelt mindre stamme regler. Dette år var ingen undtagelse, idet kastene var lagt i en taktisk ramme.
Vi nåede lige akkurat tilbage til Kalvebod i tide til
afslutningsfrokosten og præmieoverrækkelsen.

Her kåredes Jørgen Nielsen, som den samlede
individuelle vinder, foran Henrik Plenge og Peter
Werling. Det gav derfor også en klar holdsejr til
AS, så faunen er atter i Danmark.
Birger Hoff

Placering

Pistol

HGR

Afst.

Kortl.

O-løb

I alt

2
35
12
27
20
12
16
27
43
26
25
10

20
8
16
10
12
8
16
26
16
18
12
-

5
8
6
7
10
18
13
10
9
7
9
3

22,9
31,3
26,2
31,6
56,8
50,6
44,6
34,5
27,7
42,2
42,0
37,1

73,9
62,5
86,3
76,6
57,9
85,5
85,6
80,3
83,8
89,4
102,1
Udgik

123,8
144,8
146,5
152,2
156,7
174,1
175,2
177,8
179,5
182,6
190,1
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-

Jørgen Nielsen
Henrik Plenge Jensen
Peter Werling
Tomas Vrenngård
Kuno Böös
Sune Lindgren
Stefan Mitkiewicz
Helena Westling
Peter Bjørn Jensen
Peter Persson
Carsten O. Sveding
Birger Hoff

Hold

AS
AS
AS
P7
P7
P7
P7
P7
AS
P7
AS
AS
nr. 1

AS

594,6

nr. 2

P7

658,2
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AS-ROK

holdene gjorde, at mange mål var placeret på korte
afstande, men da max. fejl udregnes til 1/3 af
afstanden, blev selv små fejl derfor straffet hårdt.
O-løbet var lagt i Tokkekøb Hegn. Den korte bane
på 5,5 km var reel, men den lange bane på 8.0 km
var lagt på et manipuleret kort, så en del af skoven alene var vist med kurver. Veje, stier, lysninger og tætheder var fjernet. Dette gav hold ROK 2
store vanskeligheder med straftid til følge.
Resultaterne ses på skemaet. Beklageligvis var
ROKs hold de bedste. Selv med straftiden på 45
min. var ROK samlede score bedre end AS. Men
efter reglerne skal også forskellen mellem bedste
og dårligste hold lægges til den samlede tid, og i
dette, at fordele løberne så de parvis er så ens
som muligt, har AS altid været bedre. Derfor endte
den evigt vandrende glasugle hos os i år.
Frokosten i lejrgaden med mange venner og
hustruer var atter i år en stor succes, med konkurrerende snapseritualer og fornøjelige
„smædessange“.
Birger Hoff

20. august 2005
Den årlige feltsportskonkurrence mod Reserveofficerernes Orientering Klub (ROK) blev afholdt
for 28´ende gang lørdag den 20. august i strålende sol og trykkende varme. Hver klub mødtes
med tre 2-mands hold.
Pistolskydning, som blev skudt på banerne ved
Sjælsø, var tilrettelagt af Torkil og Eskil Ottesen
Hansen. Der er 10 mål, som de to skytter hver
med 10 skud, samtidigt skal bekæmpe. Blandt de
små mål på forskellige afstande var to kvartfigurer,
som var placeret i duelanlæggets holdere. De
dukkede derfor op i 12 sekunder, og forsvandt
igen. Men de var placeret i banens ene side, så
det var først ved fremløbet, at skytterne opdagede det. En fin skydning, som krævede samarbejde og snarrådige beslutninger. Derefter kørte
vi op på Søbakke, for at læse kort. Oversigtsfor-

Deltagere og arrangører fra venstre: Johan Goth, Torkil Hansen, NEO Hansen, Erling Heidler,
Vagn Laursen, Nis Schmidt, Erik Folkersen, Peter Werling, Birger Hoff, Erik Brühl, Bjarne
Corvinius, John Pihl, Peter Rude og Peder Pilgaard.
Plac.

Deltagere (lang / kort)

Pistol

Kortl.

1
2
3
4
5
6

Peter Rude / Bjarne Corvinius
Kent Pih / lPeder Pilgaard
Nis Schmidt / Erling Heidler
Peter Werling / Erik Folkersen
Vagn Laursen / NEO Hansen
John Pihl / Erik Brühl

13
15
20
20
17
29

7.7
30.4
9.6
31.9
41.2
21.4

Nr. 1

ROK 1
ROK 3
AS 1
AS 3
AS 2
ROK 2
AS

614,4 + 19,1 = 633,5

Nr. 2 ROK

O-løb
Lang
69.7
59.0
89.0
85.7
90.7
97.2

Sum
Kort Straftid
69.9
83.0
74.9
70.7
63.7
47.5
45

587,8 + 79,8 = 667,6

160.3
187.4
193.5
208.3
212.6
240.1
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Birger og Johan
beregner
resultater.

John må erkende,
at AS har vundet
og må overrække
uglen til Birger.

Som sædvanligt
god stemning
ved frokosten
på Bjerget.

HUSK
gymnastik
på Hellig Kors Skole i Skyttegade,
tirsdage og fredage kl. 17.00-18.30.
Alle AS‘ere er meget velkomne.

BRÆNDE
Vi har så meget,
at vi sælger af det
Brænde i 1 m. længder = 230 kr./rm.
Opskåret i 0.33 m. triller = 280 kr./rm.
Godt tørt pejsebrænde = 50 kr./kurv
Ring eller mail til HENRIK FRANCK
4588 2044 el. hfranck@post10.tele.dk
Brændet henter du selv på pladsen
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Skydning
Udflytning fra Kalvebod
Juni 2005
Som bekendt – se artiklerne i bladets nr. 4-2002
og 2-2005 – måtte AS pr. 1. juli 2005 flytte ud af
„Skyderhuset“ på Kalvebod. Dette skete samtidigt
med at alle husene skulle rives ned for at give
plads til en golfbane på området.
Sidste egentlige AS arrangement i huset var
konkurrencen mod P7 den 11.-12. juni 2005 (se
billederne side 30.
Skyderne tømte herefter huset i løbet af juni, og
Henrik Franck afmonterede de elektriske installationer, hvorefter vi afsluttede æraen og tog pænt
afsked med „Skyderhuset“ ved en meget stilfærdig „gravøl“ den 27. juni om aftenen. Livjægerne – som ejede den vestre ½-del af huset –
havde haft deres afslutning tidligere samme aften. Det blev en mindeværdig – men dog noget
trist – begivenhed. Solen skinnede ikke, og det
var skyet og halvkoldt. Ølsangen lød nærmest
melankolsk og i hvert fald ikke melodisk, men øllerne gled da ned.

Vi ville gerne have afsluttet det hele med at hale
flaget en sidste gang, men meget symbolsk var
flagstangen gået i stykker, så det kunne altså ikke
lade sig gøre. Vi holdt dog i åndelig forstand fanen højt og afsluttede på god traditionel AS-manér med afsyngelse af fanesangen.

Deltagerne i gravøllet foran huset. På hækkens højde og græssets dybde kan man
indirekte aflæse, at der ikke længere var den store motivation til vedligeholdelse.
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- - - og inden for i det tomme hus.
Henrik Franck havde medbragt en gammel brugt
golfbold, som havde ligget i bilen i længere tid. Aftenen
sluttede med, at Høje Formand – med et velrettet 8jern – sendte den langt ud over den ufærdige golfbane,
hvor gravearbejderne allerede er godt i gang. Det tæller
nok ikke som åbningsslag på golfbanen, men dog
som afslutningsslag for „Skyderhuset“.

Skyderhuset - april 2002
Det er noget trist at konstatere, at et godt kapitel – med mange gode oplevelser
i huset – hermed er slut. Vi må nu nøjes med at se på billederne og mindes.
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AS-P7
11.-12. juni 2005
Desværre har vi ikke modtaget referat og resultater fra geværskytterne, så det må vi vente med at
bringe i næste nummer.
Til gengæld bringer vi her nogle billeder - mest
set i VIP-vinkel - og pistolskytternes referat, hvor
man heldigvis også kan læse lidt om middagen på
Bjerget lørdag aften.

Herover: Øverst AS-holdet og
derunder P7-holdet
VIP-gruppen for sidste
gang på trappen til Skyderhuset

Skyderbordene
ved middagen
lørdag aften

Frokosten søndag I
Kantinen på Københavns
Skyttecenter på Kalvebod,
hvor vi alle mødtes og
hvor den afsluttende
præmieoverrækkelse
fandt sted.
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På Toppen
lørdag aften
før middagen:
Høje Formand Bjarne
Sanddahl,
Sigvard
Andersson,
X-formanden,
översten.
Højbordet til
middagen:
XX-formand,
översten,
Høje
Formand,
Sigvard,
X-formand,
Christer
Lindow
Formandsskydning:
Översten
vandt (ca.
40 skud til
at nedlægge
5 balloner).
Høje Formand førte
længe, men
kunne ikke
nedlægge
den sidste
gule ballon
(skød 18
skud efter
den).

Skydning

AS-P7 pistolskydning
(Bøllebank til danskerne)
For sidste gang mødtes dansker og svenskere
ved det gamle klubhus på Kalvebod. Derefter kørte
pistolskytterne op til Høje Sandbjerg, indkvarterede sig og gjorde klar til en dyst ude i terrænet.
Årets skydning blev afviklet i god ro og orden,
med de normale forsinkelser for en AS skydning.
På to af stationerne var der en ekstra opgave;
man skulle først skyde en ballon ned, før gældende skydning kunne begynde; hvis ballonen
stadig stod efter endt skydning fik man et „æg“ på
den station. Med vinden og den nogen gange tvivlsomme oppust-ning af ballon, kunne det give en
del problemer at ramme den og komme videre til
skiverne.
Efter endt skydning var der tid til lidt sightseeing,
eller transport af riffelskytter til indkvartering. Undertegnede var nødt til at skyde på et af de første
hold, da min opgave primært var at køre svenske
pistol- og riffelskytter til skydning, indkvartering,
festmiddag og Kalvebod.
Efterhånden som deltagere og VIP-er ankom til
Bjerget, blev det klart, at der var et større opbud
af mennesker end tidligere, og at mandskabsmessen ville blive fyldt til bristepunktet, hvis vi
brugte den normale bordopstilling. Det havde Sandbjerginspektøren forudset og lavet en skitse for
en helt ny bordopstilling. Efter opsætning viste
planen sig både at give plads til alle og nem adgang til et serveringsbord. Godt gået.
AS-P7 pistolskydning på Kalvebod
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Før middagen var der også tid til turen op til
Toppen; undertegnede havde dog ikke tid til det,
da jeg hjalp til med middagsforberedelser.
På trods af mandefald i festkomitéen, (er
hunkønsformen damefald ?) forløb festmiddagen
godt. Nogle reserver trådte til og gennemførte
bespisningen og da „faldet“ også drejede sig om
lederen af pistolskydningerne, besluttede man at
uddele alle pistolpræmierne om søndagen.
Middagen bestod af en forret med fisk og derefter en buffet med oksekød, skinkekød og pastasalat, salat og to slags flødekartofler og til dessert
is med chokoladesovs. Alle blev mætte. Efter kaffe
og cognac i undermessen, vendte vi tilbage til
mandskabsmessen for at uddele premiere til riffelskytterne.
Søndag morgen skulle alle pistolskytterne transporteres ud til Kalvebod, hvor programmet stod
på præcisionsskydning med 6 serier af 5 skud på
5 min., efterfulgt af duelskydning af 6 serier med
5 skud på svingende skiver og 7 sek. mellem de
enkelte skud, derefter diskuterede vi om der var
tid nok til den sidste skydning, hurtigskydning, inden feltsporterne og riffelskyd-ningerne var færdig med deres program. Vi besluttede at gennemføre skydningen dog med markering efter hver
anden serie. Skydningen bestod af 4 serier på 10
sek., 4 på 8 sek. og 4 på 6 sek. Til de sidste serier
skulle man virkeligt rubbe neglende. På trods af
det kom de fleste skytter over 500 point og en
skytte skilte sig klart ud fra den øvrige flok med
575 point, over 50 point mere end nr 2.
Under skydningen var der en løbende kommunikation mellem reservefestkommitéen og en VIPer som blev shanghajet til at være proviantmester.
Det havde vist sig, at folk havde konsumeret mere
end beregnet under frokosterne om lørdagen, så
søndagens præmiefrokost risikerede at blive en
ikke kun mager, men også tør affære. Heldigvis er
vi ved at få svenske tilstande mht. åbningstider i
supermarkeder, så det var muligt at fremskaffe
friske forsyninger af vådt og tørt. Vi fik også arrangeret, at frokosten kunne foregå i et møderum
i et af skyttecenterets huse.
Selv om riffelskytterne hen mod afslutningen,
stod som „sultens slavehær“ udenfor vinduerne
til pistolbanen, lod vi os ikke distrahere, men gennemførte hurtigskydningen og sikrede en stor sejr
til det svenske hold.
Samlet blev det 5483 point til P7 og 5179 point til
AS. Så må AS bare tage sig så meget mere samme
til næste år i Revingehed.
3813 Lund

Individuel finale
6 skud liggende og 6 skud knælende

Torben Fischer,
KS, sølv- og
broncevinder i
veteranklassen

DM i geværterrænskydning - Borris
14.-15. juni 2005
Som en slags ‚tyvstart‘ på den nye amtsforening
‚Storkøbenhavns Skytteforeninger‘ (der egentlig
først startede 1. juli), fik AS mulighed for sammen
med KS at stille hold til DM i geværterrænskydning.
Det var KS, der havde en ‚adgangsbillet‘ til DM
med ind i samarbejdet, og AS fik så mulighed for at
stille med 4 mand til seniorholdet, hvor KS stillede
med 6 mand til seniorholdet og 3 veteraner (til et
veteranhold) - og 1 reserve.
Om lørdagen deltog kun 2 AS’ere i den individuelle konkurrence, nemlig terrænskydeinspektøren,
4111 Jespersen, og undertegnede.
I den individuelle konkurrence bliver skytterne
på holdene blandet med skytter fra andre amter,
så man er helt sin egen, medmindre man da er så
heldig at indgå aftaler om gensidig støtte vedr.
bedømmelse af afstande og vind med nogle af de
andre skytter (og tør stole på, at der ikke er tale
om vildledning i stedet, hi, hi!).
Jeg var så heldig at gå sammen med Niels West
fra KS, da DDS’ system til fordeling af skytterne
åbenbart brugte de gamle amtsnumre, hvor KS er
nr. 01 og AS nr. 02, og havde ikke gennemskuet,
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Klar til afgang i Borrislejren
at vi faktisk hørte til samme amtshold.
Vi havde et udmærket samarbejde om afstandsbedømmelsen, og vi havde faktisk ingen vildskud‘
i afstandsbedømmelsen. Der var ikke ret meget
vind om lørdagen.
Med hensyn til træffere blev begge AS’eres indsats desværre temmelig meget præget af ‚maskinskader‘. 4111 Jespersen mistede således
‚sigtemidlernes kalibrering‘ i sideretningen undervejs, og undertegnede tabte en væsentlig del af
forreste rembøjle/håndstøtte mellem 3. og 4. station, så jeg desværre måtte skyde de 4 sidste
stationer uden remstøtte! Jeg havde ellers kun
tabt 2 træffere på de 3 første stationer.

AS’ere mere til, nemlig 3894 Peter Baasch og 6183
Max Hald, begge bosat i det vestjyske.
Her stillede ‚StorKøbenhavns Skytteforeninger‘
både et seniorhold og et egentlig veteranhold. På
seniorholdet var der iøvrigt også 5 veteraner.
For seniorholdets vedkommende viste det sig,
at AS’ere og KS’ere sagtens kunne finde ud af at
samarbejde om bedømmelse af vind og afstande.
Desværre havde vi visse problemer med at finde
de helt rigtige afstande på et par af stationerne,
hvilket bl.a. gik hårdt ud over undertegnedes træfning, da jeg i min ukuelige optimisme havde medbragt en ikke specielt hurtig (men billig!) patron
(‚Golden Target‘) og derfor var forholdsvis sårbar
m.h.t. fejl i afstands-bedømmelsen.
Vi blev desuden snydt lidt på station 3, hvor
vinden lige efter skydningens start drejede svarende til ca. 3-4 klik i siden.

Resultatet blev desværre derefter:
4111
3793

Jespersen
Hammer

25 træffere
23 træffere

Væsentlig bedre gik det for en af KS’ veteranskytter, Torben Fischer, der sluttede som nr. 3 i
selve konkurrencen og derefter var med i finalen,
hvor han samlet endte som nr. 2.
Mål og afstande:
Station

Skive

Distance

Station 1

Mål 1
Mål 2
Mål 1
Mål 1
Mål 1
Mål 1
Mål 2
Mål 1
Mål 1
Mål 2

S15V
C30
1/4
C40
1/8 KNÆ
1/7
C25
C15 KNÆ
1/4
B45

Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7

184
292
311
376
173
195
243
159
312
368

Til holdkonkurrencen om søndagen stødte 2

Privat AS drøftelse (af vindhastigheder)
Resultater:
01-26183
01-11013
01-23894
01-24111
01-10007
01-23793
01-10005
01-10038
01-10046
01-10016

Max Hald
Jens Mikkelsen
Peter Baasch
Christoffer Jespersen
Niels West
Morten Hammer
Allan West
Torben Ebert
Torkild Jensen
Knud Bagge

33
33
31
29
22
22
21
19
18
14

træffere
træffere
træffere
træffere
træffere
træffere
træffere
træffere
træffere
træffere

AS skytterne ydede ellers, som det kan ses
ovenfor, en fornuftig indsats på holdet, selv om vi
alt i alt burde have haft nogle flere træffere. Det
nye amt har overtaget KS’ amtsnummer (‚01‘), og
KS’ere har så et 1-tal efter bindestregen, mens
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AS’ere har et 2-tal efter bindestregen efterfulgt
af det sædvanlige 4-cifrede medlemsnummer.

Station 2
Station 3

Veteranholdet:

Station 4
Station 5
Station 6
Station 7

01-10004 Torben Fischer
01-10008 Per West-Henriksen
01-10048 Ib Ibsen

33 træffere
31 træffere
24 træffere

Senior amtsholdet blev nr. 13 af 16 deltagende
hold.
Bedre gik det for det nye amts veteranhold, der
bestod af 3 KS’ere. Disse sluttede på 2. pladsen.
Veterankonkurrencen blev vundet af Præstø Amts
Skytteforening.

Præmieoverrækkelse - veteranhold
Der var også holdkonkurrence i sekundskydning,
hvor 3 skiver (faldmål) på forskellige afstande
mellem 150 m. og 275 m. skal nedlægges på kortest mulig tid fra stående klarstilling - og uden remstøtte!
AS’ernes tider var følgende (alle AS’ere brugte
kun 3 skud):
4111
3894
6183
3793

Christoffer Jespersen
Peter Bosch
Max Hald
Morten Hammer

12,57
13,03
13,99
14,21

sekunder
sekunder
sekunder
sekunder

Bedste tid havde en seniorskytte, nemlig 7,29
sekunder!! Den diciplin må vi vist til at øve os noget
mere i.
I sekundskydningen blev seniorholdet nr. 11 (af
16 hold) og veteranholdet nr. 6 (af 9 veteranhold).
Mål og afstande:
Station
Station 1

Skive
Mål 1
Mål 2

C20
S20

Distance
223
270

Mål 1
Mål 1
Mål 2
Mål 1
Mål 1
Mål 1
Mål 1

1/3
1/4
1/6V
C35
S15 KNÆ
1/7 KNÆ
C35

420
332
203
321
175
190
353

Begge skydninger var ellers meget reelle og blev
afviklet i solskin og ikke særlig meget vind. Om
søndagen var vinden præget af en hel del hurtige
skift, men var så heldigvis ikke så kraftig.
At man så ind imellem ude på den flade hede
godt kan komme til at savne Jægerspris’ bakker
eller klitterne ved havet er en helt anden sag.
Alt i alt en fornøjelig weekend på den jyske hede,
hvor vi fik lejlighed til at prøve samarbejde på tværs
af de 2 ‚gamle‘ amtsforeninger. Resultaterne viste
da også, at der burde være basis for nogle konkurrencedygtige amtshold i fremtiden. Samtidig
drøftede vi muligheden for en koordinering af tilmeldingen til ‚normale‘ terrænskydninger, så AS’ere
og KS’ere kommer til at gå på de samme patruljer
(normalt 10-mands). Foreningsholdene består nu
om stunder normalt af 4 mand. Det ville også betyde, at selv om en af foreningerne til et stævne
ikke kan stille et helt 4-mands hold, så kommer
deltagerne alligevel til at gå sammen med kendte
skytter.
3793 Hammer

Pistol terræn Hanebjerg
3. Juli 2005
For første gang brugte vi skydetid.dk til at tilmelde
os til terrænskydningen på Hanebjerg, men det
elektroniske medie var imod os. Kun de 4 af de 5
tilmeldinger nåede frem men vi kom alligevel på
samme hold. Der var dejligt solskinsvejr gennem
hele skydningen. Selve skydningen var udmærket bort set fra en enkel station hvor ammunitionen drillede. Ganske vist fik undertegnede en
omskydning men da var pulsen højt nok til at give
et par „missere“ ved den station.
Alex Datcu
Mathias Hertz
Jakob W. Andersen
Christian Øelund
Morten Knudsen

50/22
39/18
33/16
27/13
18/8

PS. Der er DM i pistolterræn d. 18 september 2005
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Skydeprogran for langdistanceskydning resterende efterår 2005
Dato

Eksterne stævner
/ tilmelding

10. september
17. september

AS-skydning

3. xxx (200 m)
2. Foss, 1. Collet (300 m)

24. september

AS-ASL-ASA
Universitetsmatch i Oslo. (dansk og
norsk skydning med gevær samt terræn-skydning pistol. Tilmelding til:
datcu@hotmail.com
DM 200 m – Vingsted. Tilmelding til:
Finn@Scheibye.dk

Alm. træning for ikke udtagne skytter

1. oktober

SKS BT – Pokal. (10+10+10, samt nordisk program på 300 m). Tilmelding til:
SKS@mail.dk

4. xxx (200 m)

2. oktober

Dobbelt geværterrænskydning
Jægerspris. Tilmelding til:
mhammer@post3.tele.dk

8. oktober

Vinterterræn / SKS-nåleskydning,
Kalvebod. Tilmelding til:
mhammer@post3.tele.dk

15.oktober
22. oktober
29. oktober

5. xxx (200 m)

3. Foss, 2. Collet (300 m)
6. xxx (200 m)
Schmiegelow-dag - sidste skydedag
(200 m)

5. november

Vinterterræn, Kalvebod. Tilmelding til:
mhammer@post3.tele.dk

3. december

Vinterterræn, Kalvebod. Tilmelding til:
mhammer@post3.tele.dk

Officiel træningstid: lørdag kl. 11.00 – 13.00 på Kalvebod, hvor vi mødes på 200 m eller 300 m banen
afhængig af dagens skydning.
For at indføre lidt mere socialt samvær, så tag madpakke med, så spiser vi sammen ved 12.30 tiden og
diskuterer træningsmetoder, skydestillinger, resultater samt løst og fast. De mest ivrige skytter har
herefter mulighed for at træne til KSC lukketid.
Da vi for øjeblikket ikke har noget hus, vil der være begrænset mulighed for køb af ammunition. Vagten
på KSC er dog normalt leveringsdygtig i de fleste typer ammunition.
Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen, vil jeg aftale nærmere
med en anden AS skytte.
Med skyttehilsen og vel mødt - Finn Scheibye - 3745
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