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Foreningen

Runde fødselsdage 2006-07
27. dec. 3844 Niels Heine Jørgensen 65 år
30. dec. 4131 Henn. Schiøler Pedersen 55 år

1. jan. 4094 Mehmet Yüksekkaya 45 år
6. jan. 3975 Claus Pajhede Nielsen 55 år
9. jan. 3764 Niels Erik O. Hansen 60 år

10. jan. 3647 Erik Tøndevold 60 år
24. jan. 4225 Mads Møller Sørensen 25 år
24. feb. 4107 Jens Ole Christensen 45 år
25. feb. 4115 Bo Brøndum Pedersen 30 år

5. mar. 3793 Morten Hammer 60 år

Planlagte AS arrangementer
Søndag 10. december 2006 Foreningen Vinterstue Bjerget
Søndag 11. februar 2007 Foreningen Kranseophængning Christiansborg
Weekend I marts/april Bjerget Rydningsweekend Bjerget

I april Foreningen Generalforsamling Bjerget
Weekend 16.-17. juni Skydning / feltsport AS-P7 København
Lørdag 23. juni Foreningen Sct. Hans aften Bjerget
Weekend 6.-7. oktober Bjerget Rydningsweekend Bjerget
Lørdag 8. december Foreningen Vinterstue Bjerget

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

Høje Formand modtager
„Skytternes Ærestegn“
Ved indvielsen af SKAK-huset den 29.
september (se billederne på side 20)
overrakte Dagmar Keinicke fra De Danske
Skytte-foreningers bestyrelse „Skytternes
Ærestegn nr. 421“ til Erling Heidler.

I begrundelsen indgik både arbejdet i AS,
og -  ikke mindst - hans indsats i KSSU
(Københavnske Skytteforeningers Sam-
arbejds Udvalg), hans initiativ til sammen-
lægning af amtsforeningerne i København
og senest som formand for SKS (StorKø-
benhavns Skytteforeninger).

Ærestegnet indehaves i AS endvidere
af XX-formanden Mogens Løppenthien og
af Bjørn Markmann.

VINTERSTUE
søndag

10. december
fra kl. 14.00
på Bjerget

Se side 12
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DM-feltsport, den 25. august 2006
Den største sportslige AS-opgave i mands

minde, og det største AS-arrangement siden
125 års jubilæet på Frederiksberg Slot i 1986.

(se referatet side 12-17)

„Tak“ til alle jer, der deltog som arrangører og
hjælpere, for en overordentlig god indsats, uden
hvilken dette aldrig var blevet den store succes
og det virkeligt gode arrangement, som AS
efterfølgende har høstet mange roser for.

De ansvarlige for planlægning, tilrettelæggelse,
forberedelse og gennemførelse af modtagelse,
transport, discipliner, beregning og administration
viste til fulde, at vi ikke har glemt de sidste mange
års deltagelse, og hjælperne var alle uden
undtagelse vel instruerede og godt inde i deres
vidt forskellige opgaver.

Det var derfor en fornøjelse at vise præsidiet
rundt og se den kvalitet og præcision, som
prægede det hele, samtidigt med, at alt foregik i et
venligt, men bestemt, kontrolleret og roligt tempo
uden stress og jag. Man fik overalt indtrykket af,
at her var ansvarlige folk, som havde check på
tingene. Hvis nogen har været pressede, viste de
det i hvert fald ikke.

Ingen vil undres over, at jeg specielt ønsker at
takke feltsportsinspektør Birger Hoff for hans
enorme arbejde og indsats. Det var et stort
puslespil, som skulle gå op, og det løste du
fremragende. Det var godt at se, at vi kunne samles
om en så stor opgave. Vi har som AS’ere al mulig
grund til at være stolte over vores indsats.

Alt i alt havde jeg som stævneleder en særdeles
behagelig, nem og god dag.

Det skal I alle have stor „tak“ for !

Hjemmeværnet
Debatmødet den 20. august på Bjerget gav mange
gode forslag, som vi arbejder videre med. Der
nedsattes en arbejdsgruppe, som indledningsvis
skulle se på Bøfturen 2006. Gruppen holdt et godt
og potitivt møde den 17. oktober, hvor de første
opgaver blev drøftet og Bøfturen planlagt.

På sigt - men det haster - er opgaven at se på
fremtiden og videreførelsen af traditionerne.
Hvordan det går vender vi tilbage til.

Men ét er vist: Omverden, vilkår og betingelser
er ændret, og vi må ændre os med dem. Jeg kan
derfor med sikkerhed sige, at der vil komme et par
vedtægtsændringer på næste generalforsamling.

A.S.U.F.
Traditionerne fra korpsets A.S.U.F. (Akademisk
Skyttekorps Underofficers Forening) har været
ført videre i HJVKMP 6301. Også dette må - efter
nedlæggelsen af 6301 - tilpasses den nye verden.

I spidsen har stået skiftende Kjæfter - i alt 23
siden korpsets nedlæggelse i 1937. Normalt
vælges Kjæften af medlemmerne, og det vil også
blive sådan i fremtiden. Men for en overgangs-
periode, har den lille Hjemmeværns-arbejds-
gruppe måttet stå for „valget“, som er faldet på
kendte rutinerede kræfter:

Kjæft LXIX: 3818 Peter Pajhede Nielsen.
Underkjæft: 3975 Claus Pajhede Nielsen.

Jeg ønsker til lykke med „valget“ og ser frem til
godt samarbejde.

2006 / 2007
Og så er det jo på tide at ønske

 GOD JUL  og  GODT NYTÅR
Jeg håber meget at se jer i AS i 2007.

Erling Heidler
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Sæt:  Historiebøger (- 1911) kr. 350,-
Sæt:  Hist.bøger + Sandbjerglejren kr. 500,-

Kan købes hos Formanden ( 4817 0017 / heidler@mail.dk ) eller
Sandbjerginspektøren ( 4588 7822 / hfranck@post10.tele.dk )

Til salg

1911
AS 1861-1911

Udsolgt

1916
ASK 1866-1916

kr. 100,-

1936
AS & K 1926-36

kr. 75,-

1946
AS & K 1936-46

kr. 75,-

1966
ASK 1866-1966

kr. 10,-

1981
AS 1946-81

kr. 50,-

                          2002
Sandbjerglejren(fotobogen)
                      kr. 180,-

Sangbøger
Hæftet ryg         Spiralryg

(kun få tilbage)        kr. 50,-
        kr. 100,-

1926
AS & K 1911-26

kr. 100,-

Blazermærke (kun få tilbage) og stofmærke
(begge: 50% størrelse)

kr. 150,-                                 kr. 10,-

Slips (grønt / bordeaux)
Polyester               Silke

Begge udsolgt

Nål
(100%

størrelse)
kr. 50,-

(alle bøger: 15% størrelse)

+ Brænde fra Bjerget
(se annoncer herom i bladene)

Hvis der måtte være interesse herfor, vil
vi genanskaffe slips og blazermærker.



7

Lidt AS-historie

170 L.A.Damm
Høje Formand XVII
1903-17

Skytte 1925
 Ib Leopold Thranow

Født 27. nov. 1916
Medlem af Akademisk

Skyttekorps i 1935.

17. I øvrigt er han ikke yderligere omtalt i bogen,
hvilket har undret mig meget i betragtning af hans
store interesse for denne gave.

Hans datter Rigmor Damm - min mor - voksede
op med kendskab og venskab til mange gamle
skytter, ligesom hun var medlem af foreningen
indtil sin død i 1986.

Selv blev jeg medlem i 1935 og nåede at blive
sektionsfører i 1937. Jeg var med til den sidste
parade for de frivillige korps og den efterfølgende
march til Universitetet, hvor vi afleverede fanen.

Min mor fik seks sønner, hvoraf tre blev
Akademiske Skytter og en blev Livjæger.

Til minde om min morfar og min mor sender vi i
anledning af min 90 års fødselsdag og 71 års
medlemskab et bidrag på kr. 100.000,- til Høje
Sandbjerg Fonden.

Med venlig hilsen
1925 Ib Leopold Thranow  +  familie

Civiløkonom i 1938. Ved Den kongelige Livgarde
i 1941/42. Sendt - af Udenrigsministeriet - til
Bremen i 1942-43 som konsulatsekretær. Arbejde
derefter i amerikanske firmaer. Kom i 1972 - da
Danmark blev medlem af EF (EU) - til Düsseldorf
i Dansk Landbrugs organisation, Marketing
„Laura-Werbung“. Selvstændig „Wirtschafts-
berater“ fra 1977 til 1987. Bor fortsat i Düsseldorf.

En gang Skytte, altid Skytte !
Dette var mottoet i vor familie, nu igennem fire
generationer.

Danskerne havde som bekendt svært ved at
finde deres ben efter nederlaget i 1864, hvor riget
blev halveret, og tusindvis af slesvigere
udvandrede for ikke at blive tyske soldater.
Samtidig indførtes en bestemmelse om, at den
tyske stat havde forkøbsret til alle ejendomme.
Min morfar overretssagfører 170 Leopold
August Damm oplevede personligt ved besøg
hos familien i Slesvig, at Preusserne besatte
landet. Dette bidrog senere til hans meget
nationale holdning og afvisning af tyskerne.

Som juridisk kandidat reorganiserede han med
en gruppe venner Akademisk Skyttekorps i 1886,
samtidigt med hans karriere som sekretær for
Tietgen, hvilket førte til, at han overtog en masse
bestyrelsesposter efter Tietgen.

I 1902 købte han villaen i Hellerup, som i mange
år var samlingssted for skytterne.

I 1903 blev han formand for Akademisk Skytte-
forening, en post han havde frem til 1917.

Han indviede Høje Sandbjerg ved en tale for
Korpset den 13. maj 1915 . Fotos fra begivenhede
findes i fotobogen om Høje Sandbjerglejren, side

På alle medlemmers vegne vil vi gerne takke for
den storslåede gave og for den interesse vort
mangeårige, trofaste og - vi fornærmer vist ikke
nogen ved at sige „gamle“ - medlem har vist
foreningen. Det varmer i en tid, hvor en sådan
gestus ikke er en dagligdags oplevelse.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi hermed kan
forbedre Bjerget til gavn for medlemmerne på en
måde, vi ellers ikke ville have haft mulighed for.

Stor tak herfor.
Erling Heidler, formand
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Høje Sandbjerg Dagligliv på BJERGET og
Rydningsweekend
den 7. - 8. oktober
Forår og sommer har i høj grad været domineret
af arbejdet med Barak 5, men grunden har også
fået sin part af opmærksomhed. Allerede før
byggestart fældede vi, med tilladelse fra vor ny
nabo mod vest, en større bøg lige ud for bygge-
pladsen, så den ikke senere skulle give problemer.
Det skete samtidig med, at to af vore egne træer
på trekanten blev fjernet. Også i nordvesthjørnet
var det hensigtsmæssigt at fælde to birke, ud over
hvad naturen så pludselig havde væltet (se nr 2).
Der er nu ryddet op efter fældningerne, og kvaset
er brændt, bl. a. på Sct. Hansbålet.

  Forårsgræsslåningen trak i år ud på grund af
den lange vinter, og vi var først færdige primo
august. På trods af maskinproblemer gik det til
gengæld let med efterårsslåningen, der sluttede
den sidste dag i oktober.

Traktorens styretøj og forhjulsophæng har været
gennem flere reparationer, men alt er nu repareret.
Den „nye“ brugte traktor (den sorte ridder), der
kun kan bruges som trækkraft, fik tidligt problemer
med startmotoren, og en „trekantet“ leverandør
fik leveret forkerte kul, således at vi først i
september havde renoveringen færdig. Derefter
har vi til gengæld haft megen gavn af anskaffelsen
og den dertil hørende store anhænger. Meget
brænde er nu hentet hjem til lejren, og Popp, „Løp“
og Arne har sørget for, at store mængder nu er
flækket og „bragt i hus“. Løppenthien har også

På vej til
Toplågen har vi
før gået langs
en grøn mur -
nu er der dybde
i underskoven

Gaver til Høje Sandbjerg Fonden
I sommerens løb har Lejren direkte eller via
foreningen modtaget en række donationer:

- I forbindelse med festlighederne den 30. juni fik
vi til anskaffelse eller reparation af maskineri - „til
lettelse af den daglige vedligeholdelse“ - kontante
bidrag på i alt kr. 15.000 fra Ove Popp Poulsen og
familien Hartmann, samt en værdifuld elektrisk
hækkeklipper fra Arne Jensen.

- Mogens Løppenthien har overdraget en nu
meget anvendt lille garagedonkraft, som gør god
gavn ved bremsejustering af traktorer mv.

- En kollega „udefra“ har leveret et større antal
el-kontakter/stikdåser, som vil medgå til Barak 5.

- Fra tømmerhandler Johan Fogs mindefond har
vi efter ansøgning modtaget kr. 20.000 til delvis
finansiering af anlægsopgaver i den ny „have“,

-  og endelig har foreningen til byggefonden (som
omtalt andetsteds) fra Ib Thranow modtaget kr.
100.000, der disponeres efter bestyrelsens valg.

- Listen er ikke udtømmende, idet Sandbjerg-
inspektionen lejlighedsvis nyder godt af andre
venlige menneskers og institutioners positive
holdning til Lejren og foreningen.

  Det er væsentligt, at der på denne måde skabes
mulighed for at udbygge og vedligeholde Lejren
på et niveau, der ligger langt over, hvad midlerne
fra brugerne ellers muliggør. Brugerafgiften er
ellers netop - i medfør af de stærkt forøgede
brændstofpriser - forhøjet med 10-13%.



9

  I efteråret er der foretaget kraftig rydning langs
Barfredslettens sydside og ved Toplågen, hvor
underskoven er fjernet i 10-12 m. dybde. Ved
rydningsweekenden den 7. - 8. oktober blev kvaset
hentet til gymnastikpladsen, hvor det blev brændt
af Popp og Ole Hasselbalch. Et andet bål blev
anstiftet ved nordskellet, hvor vi siden 2005 har
haft meget kirsebærkvas liggende. Lars Worsaae,
Erling Heidler, Alexander og Arne gav sig i kast
med denne store opgave, der blev løst til
fuldkommenhed. Bannow kom med - og plantede
- en del små bøgeplanter til supplering af hækkene
langs adgangsvejen. Bettina malede de aldrig
færdiggjorte gavle i O- og U-messerne efter
fornøden rengøring (altid „fornøden“). Pia sørgede
som altid for god forplejning.

givet sig i kast med renovering af toiletskålene i
Barak 4, hvor de først er grundigt afrensede og
derefter malet med adskillige lag maling. Samme
behandling fik portlågerne  og skiltene ved Høje
Sandbjergvej.

Den nymalede hovedport

Ole, Popp og Henrik tømmer den ny traktor for
kvas

Arne og alt maskineri i arbejde ved Toplågen

Bettina gør rent før maling i O-messen

Aktuelle projekter
Listen over opgaver, der bør udføres på et
passende tidspunkt, er lang, ca. 20 emner,
strækkende sig fra et nyt dæksel over kælder-
nedgangen fra 1927 til nyindretning af toilet- og
bade-barakken (4).

De mest aktuelle som p.t. optager Sandbjerg-
inspektionen er:

- Omlægning af afløbsledninger i haven, og
etablering af faste bordbænkesæt ovenpå, så vi
ikke længere skal bære borde ned fra loftet på
Barak 4, hver gang nogen vil spise ude.

- Nyindretning af Barak 1 hvor det nuværende
depotområde bliver frigjort når Barak 5 er færdig.

- Kabelanlæg mod øst til overvågningsformål,
bl. a. som tilbud til kommunen til sikring af kikkerten
på Toppen. Den af friluftsråd og amt betalte kikkert
blev stjålet ultimo august, så før en ny installeres,
må sikkerheden overvejes endnu en gang.
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Status på Barak 5
I sommerperioden blev der arbejdet ihærdigt på at
klarlægge en lang række detailler i konstruktionen,
som ikke var løst i skitseprojektet. I hovedtrækkene
var projektet klart ultimo august, men derefter kom
tilretninger, som blev foreslået af rådgiver Beenfeldt
og vore håndværkere. Undervejs rådførte
inspektionen sig selvfølgelig med arkitekten på
skitseprojektet Albert Gehrke, der løbende har fulgt
projektet.

  Finansieringen er på afgørende måde blevet
sikret gennem udbetaling af kr. 1.000.000 fra
Pangels legat, således at den hidtidige samlede
værdi af byggefonden er vokset til 1,16 mill. kr.

  Medio september kunne vi derfor præsentere
murer og tømrer/snedker for et etapeopdelt projekt,
hvorpå de udarbejdede tilbud, der igen efter lidt
justering blev accepteret i begyndelsen af oktober.
Allerede den 17. oktober kom murermester Jan
Nielsen, som vi har samarbejdet med gennem 20
år for at forberede arbejdspladen. Siden gik det

18. oktober:
Murerarbejdet er
netop påbegyndt,
udsigten til de
gamle bygninger
skjules.

19. oktober:
Dagen efter:
De to lange
bagmure er

næsten oppe
i fuld højde.

slag i slag til ydermurene stod klar til pudsning, da
en kort frostperiode afbrød arbejdet. Udkastning
og stænkpudsning er nu sket 9.-10. november.
Hvis det ellers er til at få svende, forventer
tømrermester Sven Andersen, der stod for
renoveringen af de røde trægavle, at gå igang
med at bygge spær og bindingsværk ved
overgangen til december. Det kan der dog kun
gisnes om i skrivende stund. Planen var, at huset
skulle under tag inden vinteren satte ind, omend
selve vejrskærmen (isolering og tagpap) nok først
ville komme på senere. Murene er derfor
midlertidigt afdækkede.

I skrivende stund ser det ud til, at det lagte budget
netop kan holde med stram styring, men udforud-
seelige omkostninger har det jo med at dukke op,
når man mindst venter dem. Hidtil er der betalt
eller disponeret for 1,1 million kroner, og
„restestimatet“ lyder på ca. 100.000 kr. Håbet er,
at denne sum kan reduceres eller udskydes,
hvilket jeg p.t. er naiv nok til at tro på vil lykkes.

3363 Franck
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30. oktober:
Nordfacaden mod
Barak 2 og 3 er nu
næsten muret op.
Søjlerne står inde
i muren.

31. oktober:
Vestgavlen skal
ikke højere op.
Resten skal være
bindingsværk.

Fra 10. november
står murene
stænkpudsede som
de øvrige barakker.

Brænde fra Bjerget varmer
det mærker vi når vi fælder, skærer op og flytter. Derfor  ser vi gerne, at
nogen (AS’er eller venner) fuldender processen ved at aftage brænde.

Lige nu har vi masser af kirsebær og birk (i 1 m. stykker),
og tilmed også flækket løv og nål.
Alt til brug i den kommende hårde vinter.

Prisen er for „1m-løv“ 230 kr,
eller hvad vi kan blive enige om.
Kontakt Henrik Franck på 45882044.
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AS indbyder hermed alle medlemmer med familie og venner til en fælles
vinterstue, hvor vi vil hygge os med juleaktiviteter som f.eks. fremstilling af

juledekorationer, juletræspynt og lignende. Vi begynder med at samle materialer på
grunden eller i Rude Skov på en frisk gåtur. Arrangørerne sørger for ler til dekorationer.

Senest kl. 15 samles vi i messerne omkring kreative aktiviteter.
Sandbjerginspektøren har lovet at sørge for god opvarmning.

Der vil være gløgg og æbleskiver, kaffe og the med småkager til almen vederkvægelse.
Særligt trængende kan købe øl og vand til Lejrens sædvanligt lave priser.

Der vil nok blive en konkurrence, og i den hyggelige opvarmede messe vil snakken
og sangen gå fint, så husk sangbogen.

Fortæringsbidrag:  Regn med 25 kr. pr. person (kun voksne).

Tilmelding:  Senest onsdag den 6. dec. kl. 20.00 til:

Pia Franck tlf. 4588 2044 e-mail: pia.franck@mail.dk  eller
Ove Popp Poulsen tlf: 4352 4952 e-mail: ove.poulsen@mail.dk

Hvis du har brug for transport til Bjerget, så oplys det ved tilmeldingen.
Derefter vil vi sætte dig i forbindelse med en bilejer med ledig kapacitet.

Tilmeld dig nu !

Vi ses i Messen den 10. december
senest kl 15.

VINTERSTUE 2006

På Bjerget søndag eftermiddag
den 10. december

Lejren er åben fra kl. 14
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Hjemmeværn

Vi startede sæsonen efter sommerferien fredag
d. 1. september og tilslutningen har indtil skrivende
stund været som den plejer - det vil sige god,
men der er stadig plads til medlemmer fra
de øvrige sektioner !!!

 Vi er blevet flyttet op i „pigesalen“ på Hellig Kors
skole. Det er vi meget tilfredse med idet både
omklædningsrum og sal har en bedre standard
end „drengesalen“.

Gymnastik

Afslutningen på efterårs sæsonen er
fastsat til tirsdag den 12. december. Som
sædvanen byder starter vi med gymnastikken i
salen. Arne Jacobsen har beredvilligt tilbudt at
sørge for husrum til den efterfølgende festivitas.

 HUSK! - Gymnastikken starter igen efter
juleferien tirsdag d. 9. januar 2007, kl. 17.00.

Viggo Neble

I forbindelse med Hjemmeværnets ny organisation - hvorunder det hidtidige AS-kompagni 6301 blev
nedlagt - skete der mange ændringer. Bl.a. blev personellet - og AS-medlemmerne - fordelt på
Hjemmeværnskompagnierne Kastellet og København City.
Det siger derfor sig selv, at AS også må ændre nogle ting. Hvordan, kommer vi tilbage til en anden gang,
men vi kan da sige, at vi fortsætter traditionen med den årlige

BØFTUR  på Høje Sandbjerg
Akademisk Skytteforening og Kjæftoratet inviterer hermed

Søndag den 3. december 2006,

AS‘s HJV-medlemmer (kl. 09.00) og specielt inviterede jubilarer (kl. 10.45)

hvor du har lejlighed til
at overvære paraden
at hilse på kompagniets personel
at gense og tale med de andre jubilarer
at deltage i frokosten (til ca. 15.30)

Frokosten er „den gode hjemmelavede“:
Medbring madpakke
Drikkevarer forefindes på Bjerget

Af hensyn til overblik, tilstrækkelige fluider og plads ved bordene er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til historiker Jens Ole Christensen helst pr. mail: hanne.jens@pc.dk, evt. pr. tlf.:
4738 6301 (om aftenen) eller evt. pr. brev: Jens Ole Christensen, Bjarkesvej 11, 3600 Frederikssund

Husk: Godt humør, AS-sangbog, madpakke og et passende beløb til „grisen“.

Vel mødt på Bjerget søndag den 3. december !

Med venlig hilsen   Peter Pajhede Nielsen / Kjæft LXIX
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Feltsport

Bo Scheibye og Birger Hoff ved modtagelsen

Bo - i hvid T-shirt - på P-pladsen.

DM-feltsport
25. august 2006

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) havde i år -
efter vores egen anmodning - tildelt AS æren at
være arrangerende forening. Dette må betragtes
lidt af en „NOVA“, idet det hidtil udelukkende har
været de militære tjenestesteder - dvs. regimenter,
flyve- eller flådestationer - som har haft opgaven.
Vi vidste dette allerede for et par år siden, og
forberedelserne har stået på gennem ca. 2 år.

Det er et stort arrangement, hvor alting skal
„klappe“. Vi måtte løse de fleste opgaver selv, idet

Logo’et på de
hvide T-shirts,

som officials
fik udleveret

og bar under
mesterskabet

Livgarden, som skulle yde støtte, nok kunne stille
materiel og vogne til rådighed, men kun i meget
begrænset omfang havde kapacitet til at stille
personel. Forsvaret i dag er vist ikke helt, hvad
det har været.

DMI stod for økonomien, og vi havde lovet, at vi
„ved brug af frivillig indsats fra foreningens
medlemmer kan gennemføre konkurrencerne med
et omkostningsniveau, som ikke er større, end hvad
idrætsforeninger under DMI måtte kræve“.

Det viste sig, at vi kunne leve op hertil og at
medlemmer i feltsportssektionen - og nogle
gymnaster - mødte frem og ydede et stor indsats.

Det hele startede om torsdagen, hvor alle
forberedelsesarbejderne blev udført, således at
alt var på plads, afprøvet og klart til konkur-
rencernes start fredag morgen.

Vi havde, som det vil fremgå af referatet - sat
rutinerede og erfarne folk på alle nøgleposter.

Ansvarlige AS‘ere og stævneforløb var:

Stævneleder & præsidie:
3740 Erling Heidler - Høje Formand. Tidl.

landsholdskaptajn og medlem af DMI‘s feltsports-
udvalg, bestyrelse og forretningsudvalg samt
vinder af DM i Ældre Old Boys.

Konkurrenceleder:
3801 Birger Hoff - 1. feltsportsinspektør. An-

svarlig for det hele,  den overordnede planlægning,
fordeling af opgaver og gennemførelse. 2x vinder
DM-hold. Leder af feltsportskursus.

Stævnekontrollant:
Peter Rude - tidl. AS-medlem. 10x vinder DM-

individuelt, 17x DM-hold + mange sejre i ældre
klasser. Én af Danmarks mest erfarne feltsportere.
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Medlem af præsidiet:
3849 Aksel M. Iversen - tidl. 1. feltsports-

inspektør og 1x vinder DM-hold. Oberstløjtnant og
kommandant i Jægerspris, dvs. ansvarlig for
terrænet.

Modtagelsen:
3448 Bo Scheibye - leder modtagelsen -

modtog fra kl. 08.00 alle deltagerne på P-pladsen
lige inden for vagten i Jægersprislejren. Han
registrerede, samlede  og sendte bushold á 6
deltagere af sted til 1. disciplin: Kortlæsningen.
Når bilerne returnerede herfra modtog han dem
igen og sendte dem - i deres egne køretøjer -
videre til stævnepladsen ved Nygårde.

Kortlæsning:
3454 Vagn Laursen - leder og arrangør af

kortlæsningen - tidl. 1x DM-hold - med hjælperne:
3430 Erik Folkersen - ved modtagelsen  - og
3610 Ole Jensen - på banen.

Stævneplads:
2966 Mogens Løppenthien - XX-formand -

leder stævneplads, hvor han fra ca. 10.30 modtog
deltagerne, efter at de var sendt videre fra Lejren,

Vagn Laursen og
Erik Folkersen

Ole Jensen

Kortlæsningen fandt sted
på Bavnehøje ca. 4 km.
syd for Jægerspris.

Stationspunktet strakte sig
rundt om en lille lund på
toppen af bakken, så de
10 mål, der skulle stedfæ-
stes lå i mange forskellige
retninger og synsvinkler.

Hjælperen - i hvid T-shirt
og hat - er én af Vagns
venner, som havde hjalp
til med kontrollen.

fik bilerne parkeret, fik samlet og instrueret 6-
mands-holdene igen og afsendt dem i bushold til
de øvrige discipliner omkring Troldeskov.

Mogens Løppenthien
på stævnepladsen
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Konkurrenceområde: Troldeskov:
Her afvikledes - fra ca. 10.30 til 14.30 - de andre
discipliner på en lille vandtetur rundt om skoven
således:

1 Holdene ankommer i busser fra stævne-
pladsen.

2 Deltagerne går direkte til afstandsbedøm-
melse på en bakke.

3 Busserne kører videre til en venteplads.
4 Deltagerne går - efter afstandsbedømmelse

- til skydnings startsted i skovens forkant.
5 Deltagerne går gennem feltskydningens ind-

skydning og 3 stationer på vestsiden af
skoven.

6 Deltagerne kommer tilbage gennem skoven
til håndgranatkast.

7 Busserne transporterer deltagerne den korte
vej til start O-løb i Jægerspris Nordskov.

Præsidiet besøgte alle konkurrencestederne,
og spiste frokost i Jægersprislejren.

Peter Bjørn
Jensen
(som havde
glemt at tage
sin hvide
T-shirt på)

og
Carsten
Sveding

Præsidiet:
Alle mesterskaber skal have sit præsidie. Her
bestod det af (i rækkefølge fra venstre, som de
sidder på billedet):

3740 Erling Heidler - formand for AS og
stævneleder - dvs. „arrangøren“

3849 Aksel M. Iversen, oberstløjtnant,
kommandant i Jægerspris - dvs. „terrænejeren“

Ole Find Jensen - borgmester i Jægerspris
Kommune - dvs. „byejeren“

Orlogskaptajn Kent Ravn, repræsentant for
Dansk Militært Idrætsforbund - dvs. „Forsvaret“

Nils Sættem - direktør for Kong Frederik VIII’s
Stiftelse paa Jægerspris - dvs. „skovejeren“.

Konkurrenceområdet det fra afstandsbedømmelsen på pkt. 16.
     Bag skoven: Skydningens indskydning og 3 stationer

                                  Start skydning                               Bus venteplads             Håndgranatkast
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Afstandsbedømmelse:
3811 Peter Bjørn Jensen - leder og arrangør

af afstandsbedømmelsen - tidl. landsholdskaptajn
og medlem af DMI‘s feltsportsudvalg
og hjælper

4206 Carsten Sveding.
Der skal bedømmes 5 mål i forskellig retning og

afstand.

Feltskydning pistol:
3764 Niels Erik O. Hansen (NEO) - leder og

arrangør skydning - tidl. 1. feltsportsinspektør -
som havde kommanderet hele familien af gårde
som hjælpere og banekommandører.

Lise Hansen - modtagelse.
Eskil Hansen - indskydning, 5 skud, max. 60

sekunder.
Eigil Hansen - station 1 - 4 mål, 8 skud i et

magasin, uden fremløb, 16 sekunder.
NEO selv - station 2 - 5 mål, 12 skud i to

magasiner, 39 m. fremløb, 45 sek. inkl. fremløb.
4007 Torkil Hansen - station 3 - 6 mål, 10

skud i to magasiner, 45 m. fremløb, 45 sek. inkl.
fremløb.

Overkonstabel Anker - våbenkontrol - havde
20 år tidl. haft „Høje Formand“ som kompagnichef
ved Livgarden. Station 3 med Torkil og konk.leder Birger Hoff

Indskydning med Eskil og Lise.

Herover: Station 2, hvor NEO selv leder skydningen                        Herunder: Station 1 med Eigil
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Håndgranatkast:
3276 Johan Goth - leder håndgranatkast -

tidl. generalsekretær i DMI - adskillige sejre i
forskellige aldersklasser.

Hjælperne og markører var (i rækkefølge fra
venstre på billeder herover):

3234 Bent Tholander,
3147 Viggo Neble og
3158 Ole Kjærgaard,

alle fra gymnastiksektionen.
Der kastes 15 granater - 5 mod hvert mål: Ring

(20 m.), skyttehul (15 m.) og vindue (15 m.). Damer
og og veteraner kaster 5 m. kortere.

Johan Goth,
Ole Kjærgaard

og
 i baggrunden

Viggo Neble

Orienteringsløb:
3572 Peter Werling - banelægger og leder

O-løb - tidl. 1. feltsportsinspektør - 6x DM-
individuel og 4x hold.
Hjælperne var:

4089 Henrik Plenge Jensen - starter
4166 Nis Schmidt - kontrolløb, hjælper ved

start, inddragning af poster.
4206 Carsten Sveding - kontrolløb og

inddragning af poster.
3430 Erik Folkersen - inddragning af poster
4007 Torkil O. Hansen - inddragning af poster

Løbet foregik i Jægerspris Nordskov - en meget
eftertragtet skov, som kun sjældent åbnes for
konkurrencer. Starten lå ikke langt fra området
ved Troldeskov og målet var på stævnepladsen:

Herre A 10,8 km. 19 poster
Yngre Old Boys 8,3 km. 16 poster
Herre B 6,3 km. 11 poster
Ældre Old Boys 6,0 km. 14 poster
Dame A 5,5 km. 13 poster
Veteran 5,5 km. 13 poster
Old Girls 3,9 km. 9 poster

Peter Werling i
samtale med
Nis Schmidt og Torkild
Glaven

Henrik Plenge Jensen
og i baggrunden hans

far Peter Bjørn Jensen
(som nu har fået den

hvide T-shirt på).
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Beregning mv.:
Det siger sig selv, at et sådant arrangement ikke

kan gennemføres uden en omfattende beregning.
O-løbet beregnes og kontrolleres elektronisk (Per
Møller, EMIT), men der er også mange andre
manuelle funktioner.

3751 Torkild Glaven - beregnede og kon-
trollerede alle resultater fra afstandsbedømmelse,
skydning og håndgranatkast.

3454 Vagn Laursen og 3430 Erik Folkersen
- beregnede selv kortlæsningsresultaterne.

Præmieoverrækkelse og afslutning:
Tidsplanen holdt, alt lykkedes og præmierne

kunne planmæssigt overrækkes til de glade
vindere på stævnepladsen kl. 17.00.

Birger Hoff afleverede deltagerne i en „pæn civil
halvcirkel“ til Høje Formand, som overrakte
medaljer og præmier.

Beregnervognen var opstillet ved mål O-løb ved stævnepladsen. Her sad Torkild Glaven.

Uden for vognen sad Vagn og Erik
det meste af eftermiddagen.

AS var også godt repræsenteret blandt præmie-
modtagerne. Her ses herre-A‘s tre bedste hold:

3838 Kai Willadsen - nr. 7 fra højre
- tidl. 2x DM-individuel og 9x hold

4179 Jørgen Nielsen - nr. 2 fra højre
Danmarksmester: Jan Møller - nr. 4 fra højre

- tidl. 6x DM-individuelt og 6x hold

DMI´s repræsentant afsluttede med at takke AS for et godt gennemført stævne.



20

Resultatet, omskrevet til AS-sprog
(dvs. gæsterne udeladt) ser således ud:

Peter N.E.O. Erling
Werling Hansen Heidler

Skydning (2x 10 skud)
Fejl stå. / ligg. 7 / 6 7 / 6 6 / 6
Tid 9.13 9.43 10.50
I alt strafpt. 35.13 35.43 34.50
Placering 2 3 1

Punktorientering (ca. 3 km. / 10 mål)
Fejl. mm 8 5 0
Placering 3 2 1

Orienteringsløb (5,9 km. / 12 poster)
Tid (PO + O) 65.00 85.30 96.00
Placering 1 2 3

Sammenlagt
Strafpoints 108,13 126,13 130,50
Placering 1 2 3

Den officielle resultatliste (inkl. gæsterne) så sådan ud.

Klubmesterskab i
orienteringsbiathlon
30. september 2006
For anden gang afholdtes et
klubmesterskab i orienterings-
biathlon, som består af skydning
med skiskydningsgevær (efter
løb), punktorientering og orien-
teringsløb.

På grund af problemer med
kalenderen, var der nogen uro
omkring, hvornår mesterskabet
skulle holdes, hvilket betød flere
afbud. Da sidste års mester -
Jørgen Nielsen - og derfor dette
års banelægger fik lokket nogle
arbejdskammerater med, valgte
vi trods alt at gennemføre kon-
kurrencen.

For at give os ordentlig tid til
skydningen, så også de, der kun

Husk:  O-bøftur,  lørdag den 2. december

træner lidt, ville få noget ud af det, blev
mesterskabet gennemført efter den variant, hvor
der er pause mellem skydningen og løbene.
Alligevel havde jeg i indbydelsen optimistisk sat
frokosten til 12.30.

Da pigerne kom og mødte Erling og Peter på vej til
start for løbene spurgte de forbavset: „Er I på vej
ud for at inddrage poster?“, hvortil svaredes, at:
„Vi skal da lige ud og finde dem først“.

Det blev dog et fint mesterskab med tætte
konkurrencer, hvor det med al tydelighed viste
sig, at de aldrende AS‘eres rutine ikke kan opvejes
af ungdommens hurtighed (nogle af dem løb
foruroligende hurtigt).

Gæsterne tog alle lige hjem, men vi afsluttede
med en lidt afkortet - men god - frokost, som
begyndte ved 15-tiden.

Peter Werling blev ny og værdig klubmester.
Resultaterne ses herunder.

Jeg glæder mig til næste år også at se alle Jer,
som fik forfald, sammen med måske en eller to af
vore nye venner.

Birger Hoff
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Skydning

Indvielsesreception i SKAK-huset
29. september 2006

Jacob W. Andersen - ansvarlig for pistolskyd-
ning på Kalvebod - og Paul Mackintosh - AS‘s
repræsentant i SKAK-husets driftsudvalg.

Lorna Heidler og Bjarne Sanddahl - kom også
som formand for Dansk Skytteunion - i samtale
med repræsentanten for De Danske Skytte-
foreningers bestyrelse Dagmar Keinicke.

Lars Worsaae og Finn Scheibye - ansvarlig for
geværskydning på Kalvebod.

Ove Popp Poulsen, Høje Formand og Sigvard
Andersson, Södra Skåska Regementet.

Der kom ca. 65
gæster for at
tage huset i øje-
syn. Heraf også
en del fra AS,
bl.a.

XX-formand
Mogens
Løppenthien
og X-næst-
formand
Svend Mørup

Evelyn Scheibye, Betina Lynnerup og
1. skydeinspektør Mathias Hertz
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Bryllup i skydeinspektionen!

Skydeinspektørens stedfortræder 4195 Alex
Datcu, blev gift den 21. oktober.

Da både Alex og hans udkårne Raluca kommer
fra Rumænien, gav det en mulighed for de heldige,
der var blevet inviteret fra skyde- og HJV-
sektionerne, for at deltage i et rumænsk bryllup.
Selve vielsen foregik i Mariakirken, det eneste
sted, de kunne komme til at bruge den præst, de
gerne ville have. Præsten var fra Sverige og
forrettede vielsen på både Svensk og Rumænsk,
så det kunne være lidt svært at følge med. Desuden

Alex og Raluca kysser på stolene.

Rumænsk fællesdans med Alex og Raluca i midten.

havde Alex og Raluca valgt samtidig at få deres
søn Stefan døbt, så vi fik virkelig en indsigt i den
rumænske kirkelige tradition.

Festen efter blev holdt på Amager og var, som
selve vielsen, en blanding af flere kulturer, med
blandt andet fællesdans omkring brudeparret,
rumænsk vin og mad og meget mere. Parret stikker
ikke af kl. 24 som i Danmark, ligesom det ikke er
velset at alle herrerne stiller op for at kysse
bruden, når gommen forlader rummet. Til gengæld
er der tradition for at bruden bliver „kidnappet“,
hvis gommen forlader rummet, og gommen bliver
afkrævet løsesum. Dette fik vi desværre ikke
afprøvet, da vi først fik nys om denne tradition ret
sent på aftenen. Billederne er dem undertegnede
tog, der er desværre ikke kommet nogen officielle
billeder endnu. Men der skal lyde et stort tillykke til
alle tre herfra.

4151 Mathias Hertz

10. december Vinterstue på Bjerget

19. december Juleafslutningen i DGI-byen

9. januar 2007 Skydestart i DGI-byen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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- - - -  fortsat

Våbenregistrering og -kontrol
Det er ikke alle en formands pligter, som er
behagelige. Af og til bliver man nødt til at
tage handskerne af/på og gøre noget.

I flere år har der været lovkrav om kontrol
af alle våben - foreningens og privatejede -
som er registreret gennem foreningen. For
pistoler gælder herudover et aktivitetskrav.

Det behøver jeg slet ikke fortælle nogen,
det har adskillige gange været skrevet her i
bladet, været meddelt på mail og post og - i
varierende strenghedsgrad - også været
foreholdt de få, som ikke af sig selv har
levet op til kravene.

Og alligevel er der medlemmer med våben,
som ikke kan finde ud af det.

Derfor har jeg i år været nødsaget til at
foranledige udsendt 4 stk. SKV-5. Det er
formularen, der meddeler, at våbentilladelse
inddrages. Det er værd at bemærke, at
formularen også sendes til politiet, som kan
foretage det fornødne i den anledning.

Som sagt er det ikke behageligt, men „lov
er lov, og lov skal overholdes“, i hvert fald
så længe jeg er formand.

Det værste er næsten, at de, som modtager
noget sådant, bliver så underligt sure. Der
har de faktisk ikke grund til.

Det er jo ikke Lars Therkelsen, som
administrerer vores våbentilladelser, eller
Mathias Hertz som 1. skydeinspektør eller
mig som formand, der har begået fejl.

Det er skytterne selv. De kunne bare være
mødt frem med deres våben eller have
leveret dokumentation for aktivitet og kontrol
i anden sammenhæng.

Husk det næste år. Jeg vi nødigt skulle
udsende SKV-5‘ere igen i november 2007.

Erling Heidler
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Terrænpistol
den 22. oktober 2006
Årets sidste AS-terrænpistol på Bjerget blev holdt
dagen efter 4195 Alex Datcu’s bryllup, en klar fejl
i koordineringen, må undertegnede nok erkende.

To ellers tilmeldte skytter havde meldt sig fra til
selve brylluppet, og da undertegnede lige var
kommet hjem fra en uge i Oksbøl øvelsesterræn,
var der ret få tilmeldte. Der var reelt så få skytter,
at skydningen ikke kunne gennemføres grundet
mangel på sikkerhedsvagter. Heldigvis dukkede
en skytte, til stor glæde for undertegnede,
uanmeldt op. Sandbjerginspektøren støttede også
og tog to sikkerhedsvagter, så en stor tak til ham
fra undertegnede og fra skytterne.

Noget kunne tyde på at skytterne er ved at
vænne sig til de stramme skydetider, idet
resultaterne ikke spredte sig så meget som de
plejer. Det må tages til efterretning, så banerne
næste år må forventes at blive sværere, ligesom
vi må komme mere rundt i skydestillingerne, så vi
f.eks. også får trænet liggende skydestilling.

4151 Mathias Hertz

Resultaterne blev som følger:
4151 Mathias Hertz 49/15
4193 Jakob W.  Andersen 45/14
4150 Betina Lynnerup 44/14
4219 Alexander Khalileev 43/14
3311 Ove Popp Poulsen 40/14
3813 Niels Lund Christensen 35/12
3582 Ole Hasselbalch (revolver) 31/12

4151 Mathias Hertz

VINTERSTUE
søndag

10. december
fra kl. 14.00
på Bjerget

Se side 12

Romantikken kender ingen grænser. Nogle tænkte måske på gårsdagens bryllup (se side 22), og
nogen fik måske også tid til at nyde den pastelagtige søndagmorgenstemning over „fækaliesøen“.
Udsigten blev dog skæmmet lidt af nogle opstillede stativer (ved pilene), og roen brudt, da man
begyndte at skyde efter dem.
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Skydermøde
Tirsdag den 24. oktober 2006
 i DGI-byen.
Det var igen blevet tid til det årlige skydermøde,
hvor inspektionen har mulighed for at informere,
samt for at modtage forslag, ris og ros. Jeg ser
gerne, at alle, der anser sig selv for aktive skytter,
og som kan komme den aften, også kommer.

Fremmødet var noget sørgeligt, idet kun 12
skytter dukkede op; det må inspektionen tage til
efterretning og gøre bedre reklame næste år, f.eks.
med „indkaldelse“ i bladet.

Følgende emner blev gennemgået:

DGI-byen:
Ligesom sidste år blev der varslet, at en

ombygning er (nu nært) forestående, så vi skal
muligvis til at vænne os til aflysninger og byggerod,
men den tid den sorg. Grovskydningsreglerne er
blevet lavet om, idet der har været skudt med
fuldkappeammunition, hvilket har fordoblet både
prisen på den årlige renoverings og tiden, de skulle
bruge til det. Nu skal hver enkelt forening købe en
grovskydningstilladelse, og stille en sikkerheds-
mand, der sikrer sig, at der kun bliver brugt den
rigtige ammunition ved grovskydning. Dette har
ingen betydning for os, idet vi kun skyder cal. .22
derinde.

Skytterne har igennem længere tid været
generet af nedslidte og for få våben, specielt
pistoler. Med det øgede antal af skytter, der dukker
op til skydning om tirsdagen, er der kø til våbnene
og med kun tre timer om ugen til at skyde i, kan det
være frustrerende. Det bliver derfor foreslået at
skydesektionen, til næste bestyrelsesmøde,

søger bestyrelsen om tilladelse til at indkøbe nye
våben, til at starte med to pistoler, for de penge
kassen i DGI-byen optjener på avancen på
ammunitionen, samt på introgebyret fra de nye,
som ikke vælger at blive medlemmer. På den måde
sluger inspektionen ikke flere penge fra forenin-
gen, som allerede har brugt, bruger og i fremtiden
kommer til at bruge en del på SKAK-huset på KSC.

Skydeinspektøren gør opmærksom på, at SKV3
transporttilladelsen kun er gyldig i 5 år, og
inspektøren har en ide om, at flere allerede er
udløbet, hvilket kan komplicere udskrivelsen af de
blå bæretilladelser i forbindelse med stævner og
terrænskydninger. Inspektøren opfordrer derfor
til at alle skytter, som har eller som forventer at
skulle transportere foreningens våben (ikke
privatejede), kontrollerer udløbsdatoen på deres
SKV3. Er den udløbet, kan man udfylde en ny på
www.skytten.dk og sende den til skydeinspek-
tøren, som vil underskrive og indsende til politiet.
Vær samtidig opmærksom på, at denne SKV3
også er den, der giver adgang til foreningens
våbenopbevaringssteder, som f.eks. bunkeren på
KSC, så alle skytter, der har adgang hertil eller til
boksen i DGI-byen, skal være ekstra opmærk-
somme.

KSC:
Med stor glæde kunne skydeinspektøren fortælle,

at SKAK-huset på KSC står færdigt, og at vi
allerede er flyttet næsten helt ind. Der mangler
stadig et par småting, som foreningens kontakt-
person og repræsentant ved hus-bestyrelsens
møder,  Paul Mackintosh, kunne fortælle. Vi mangler
stadig at få flyttet et, måske to våbenskabe ind i
vores rum, hvilket kræver et par raske mennesker.
Paul finder dato og kontakter skydeinspektøren,

Fra indvielsesreceptionen den 29. september 2006
SKAK-huset er færdigt - sådan da - og klar til at blive brugt
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eller sender selv mail ud via mailinglisten. Desuden
er det endnu ikke afklaret, hvordan med nøgler.
Der er kommet forslag om, at vi i stedet for nøgler
får magnetkort til hoveddøren, så et evt.
bortkommet kort ikke kræver, at vi skifter låsene
ud og køber ca. 80 nye nøgler. Så laver vi selv en
almindelig nøgle til vores dør, så kun AS‘ere har
adgang til vores kontor. Magnetkortløsningen er
endnu ikke besluttet, idet der stadig mangler en
reel pris.

Selve geværskydningen bærer præg af Finn’s
tour de force, idet aktiviteten er stigende. Finn har
gennemgået foreningens rifler i bunkeren, og har
fundet at ca. 20 af dem ikke er brugbare længere,
og at vi må få ryddet op i disse. Finn er åben for at
genopstarte ammunitionssalg igen, med en
forsimpling fra måden, det foregik på i det gamle
hus. Ammunition og pengekasse tages med på
banen, hvorfra salget vil ske. Priserne kommer til
at svare til indkøbspriserne, dog rundet op til et
rundt tal, så der er færre småpenge i kassen og
mindre rod med byttepenge.

Finn ytrede ønske om, at vi til foråret på
forsøgsbasis tager en cal. .22 Anschütz riffel fra
DGI-byen ud på KSC, og ser om der kan pustes liv
i 50,m. skydningen.

Pistolskydningen forløber også godt. Jakob kan
fortælle om en stigning i aktiviteten. Også Jakob
foreslog, at vi overførte en eller to pistoler til KSC,
idet der er meget besvær med at organisere
våbentransport fra DGI-byen til KSC, hvilket
begrænser nye skytters aktivitet. Indtil videre er
der nok ikke kapacitet til det, men indkøbes der i
vinteren en eller to nye pistoler, kan to Rugere
måske overføres.

Jakob er også åben for ammunitionssalg fra
banen efter samme system som for riffel-
skydningen. De to kasser kommer til at være
adskilte, så de kan stå på hver sin bane, hvis der
skydes pistol og gevær samtidig.

Terrænpistol:
Grundet den terrænpistolansvarliges pressede

tidsskema med kone og barn, træder Jakob til som
temporær støtte. Alex „har stadig bolden“, men
Jakob støtter ham i den udstrækning, det kan lade
sig gøre. Datoer for forårets pistolterræn-
skydninger er endnu ikke fastlagt.

En skytte foreslår at vi til skydninger på Bjerget,
starter kl. 10 i stedet for kl. 9. Der var ingen
indsigelser, så forslaget føres ud i næste sæson.

Terrængevær:

Sæsonen har været præget af lidt stille deltagelse
i et par skydninger, bl.a. DM.

Finn gør opmærksom på, at vinterterrænskyd-
ningerne på KSC snart starter.

AS-P7:
Næste år - 16.-17. juni - i Danmark. Som den

plejer i eksamensperioden, så skydeinspektøren
kan ikke garantere at kunne stille og organisere.
Fra 2008 flyttes den muligvis til starten af
september, idet det passer Svenskerne bedre.

Unimatch:
I år veloverstået. En stor tak fra Formanden til

alle hjælpere. Næste år afholdes den i Århus.

Personel:
Mathias Hertz: Skydeinspektør, med overordnet

ansvar. Derudover ansvarlig for skydningen i DGI-
byen

Finn Scheibye: Stedfortræder, ansvarlig for
geværskydningen på KSC samt støtte til Morten
Hammer på geværterræn.

Jakob W. Andersen: Stedfortræder, ansvarlig
for pistolskydningen på KSC, samt støtte til Alex
Datcu på pistolterræn.

Alex Datcu: Stedfortræder, ansvarlig for
pistolterræn på nedsat tid, støttet af Jakob W.
Andersen.

Paul Mackintosh: AS‘s medlem af  SKAK-
husets driftsudvalg.

Morten Hammer: Ansvarlig for resultatlister
på geværskydningen KSC, samt for geværterræn
støttet af Finn Scheibye.

Bo Scheibye: Kasserer.
Niels Lund Christensen: Skydesektionens

medlem af redaktionen.

Datoer:

10. december
Vinterstue på Bjerget

19. december
Juleafslutningen i DGI-byen

9. januar 2007.
Skydestart i DGI-byen.

4151 Mathias Hertz
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Uni-match  -  den 23.-24. september 2006  -  Samlede resultater

Riffel Pistol Samlet

Bedste Hold ASK ASK ASK
Bedste individuel Paul Mackintosh Christoffer Jespersen Christoffer Jespersen
Bedste kvinde Pia Vaaben Sushanna Amrani Sushanna Amrani
Bedste studerende Hannes Meyer
Bedst af Aarhus/Oslo Kåre Janussen
Bedst af Oslo/Kbh. Paul Mackintosh
Bedst af Aarhus/Kbh. Paul Mackintosh
Bedste Norsk Anders Breivik
Bedste Dansk Christoffer Jesp.
Bedste stud ASA Marie Jensen
Bedst stud ASK Betina Lynnerup
Bedste stud ASL Øystein Larsen
Bedste stud. i alt Øystein Larsen
Bedste Veteran Finn Scheibye

Skytter. Plads- Plads- Plads- ASK ASA ASL
ciffer ciffer ciffer
riffel pistol total

Christoffer Jespersen 3 1 4 ASK 1
Hans Curt Steffensen 6 3 9 ASA 3
Kåre Janussen 5 5 10 ASA 5
Paul Mackintosh 1 9 10 ASK 9
Alexander Datcu 11 2 13 ASK 2
Thomas Fjeldborg 9 4 13 ASK 4
Sushanna Amrani 12 7 19 ASA 7
Finn Scheibye 4 16 20 ASK 16
Anders Breivik 15 6 21 ASL 6
Jonatan Sharabi 13 8 21 ASL 8
Øystein Larsen 7 14 21 ASL 14
Marie Jensen 17 12 29 ASA 12
Erik Kenworthy 21 10 31 ASA 10
Jørnar Heggsum Hubred 16 17 33 ASL 17
Hannes Meyer 26 11 37 ASL 11
Ruben Pettersen 24 15 39 ASL 15
Øyvind Stensrud 19 20 39 ASL
Lars Daldorff 18 21 39 ASL
Søren Strandberg 14 25 39 ASA 25
Jens Hauge 22 19 41 ASA
Stian Skår Ludvigsen 20 26 46 ASA
Jon Døhl 23 24 47 ASL
Betina Lynnerup 25 23 48 ASK 23
Hans Jørgen Vaaben 2
Pia Vaaben 8 Pladsciffer 55 62 71
Evelyn Scheibye 10 total
Lis Bentzen 13
Niels Lund 18
Anders Vium Andersen 22
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