1

HUSK

akademisk
skytteforening
NR 1 - MARTS 2008
72. ÅRGANG

Mollerup-stenen
28. marts
på Bjerget
(se side 7)
Rydningsweekend
5.-6. april
på Bjerget
(se side 9)
Generalforsamling
23. april
på Bjerget
(se side 3)

HJÆLP
Feltsport arr.
DM-O-biathlon
24.-25. april
(behov for
officials)
(se side 11)
Manglende
medlemsoplysninger
Fortæl kontoret
mobil tlf. nr.
e-mail adresse
+ evt. andre
ændringer

2

Formand

Erling Heidler
4817 0017
Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød formand@as-kbh.dk

Kontor:

Hos formanden

Hjemmeside

http://www.akademiskskytteforening.dk
eller http://www.as-kbh.dk

Kasserer

Bo Scheibye
Stenløkken 60, 3460 Birkerød

Giro 5 03 35 51
4582 7822
bo@scheibye.dk

Høje Sandbjerg

Lejren, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte
4580 2355
Kontor: Henrik Franck, Granparken 171,
4588 2044
2800 Kgs. Lyngby
sandbjerg@as-kbh.dk

AS Århus (information om aftenen)
Kåre Janussen
Anders Andersen

8610 3844
8615 2587
http://www.as-aarhus.dk

Redaktion

Ansvarshavende redaktør - samt Forening og Feltsport:
Erling Heidler
4817 0017
formand@as-kbh.dk
Skydning:

Niels Lund Christensen

Gymnastik:

Viggo Neble Jensen

Høje Sandbjerg: Henrik Franck
Århus:

Anders Andersen

4390 4707
niels@kmek.dk
4710 1542
vnj@mail.tele.dk

4588 2044
sandbjerg@as-kbh.dk
8615 2587
vium@mail1.stofanet.dk

Stof til næste nummer senest den 3. marts 2008
Afleveret til postvæsenet den 15. maj 2008

Adresseændringer
ISSN 0901-5280

Skal sendes både til
kontoret og til Postvæsenet
DTU-Vester Kopi, 2800 Kgs. Lyngby

3

Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening
Indkaldelse
til

Akademisk Skytteforenings
ordinære generalforsamling
som afholdes

onsdag den 23. april 2008
kl. 20.00 på Høje Sandbjerg
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Kassereren forelægger budget til godkendelse
Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Valg af bestyrelse jf. § 11
Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24
Valg af repræsentanter til StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS)
Eventuelt

Der indledes igen i år
„Forloren skildpadde“ kl. 18.30
Pris: 50. kr. + fluider betales på stedet

Tilmelding senest 18. april
til Høje Formand
4817 0017 eller heidler@mail.dk

Tilmelding er nødvendig, hvis I ønsker skildpadde, men ikke påkrævet,
hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen.
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Foreningen

U

Afdøde

1484 Mogens A. Jensen 31. januar 2008

Æret være hans minde !

Arrangementer 2008

Runde fødselsdage 2008
21.
28.
30.
12.
17.
27.
4.
8.
9.
14.
24.
13.
13.

mar. 0939
mar. 3657
mar. 4166
apr. 4193
apr. 4150
apr. 0109
maj 4230
maj 4227
maj 2756
maj 4051
maj 3668
juni 3060
juni 3879

Jan Stagaard
René Cohrt
Nis Chresten Juel Schmidt
Jakob W. Andersen
Betina Lynnerup
Erik Wahl
Ola Hvamstad
Nette Levermann
Bent Jegsen
Tommy Wohlers Sørensen
Erik Olsen
G. Borge Pedersen
Peer Ernsted

85
75
50
35
30
85
35
35
80
45
75
80
60

4. januar
4. januar
11. februar
11. februar

19.00
17.00
14.00
19.30

Skydning
Gymnastik
Forening/Hj.værn
Feltsport

Sæsonstart
Sæsonstart
Kranseophængning
Årsmøde

28. marts
29. marts
4.april
5.april
?. april / maj
23. april
23. april
24.-25. april
?. maj
17. maj
?. maj
14.-15. juni
23. juni
7. september
?. september
20. september
? 27.-28. sept.
4. oktober
5. oktober
?. oktober
1. november
6. december
7. december
?. december
?. december
?. december

10.00

Foreningen
Skydning

Mollerup-stenen er flyttet Bjerget
Sæsonstart
Kalvebod / SKAK-huset

09.00 og
10.00
Sandbjerg
Skydning
18.30
Forening
20.00
Forening
Feltsport (arr.)
Skydning
10.00
Feltsport
17.00
Gymnastik
Foren./Sky./Fsp.
19.00
Forening
Forening
17.00
Gymnastik
10.00
Feltsport
Skydning
09.00 og
10.00
Sandbjerg
19.00
Skydning
Skydning
10.00
Feltsport
?
Hjemmeværn
?
Forening
17.00
Gymnastik
19.00
Skydning

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

DGI-byen
Hellig Kors Skole
Christiansborg
Hos 1. feltsportsinspektør

Rydningsweekend
Pistol terræn
Forloren skildpadde
Generalforsamling
DM-O-Biathlon
Præmiefest
Klubmest. O-løb
Sæsonafslutning
AS-P7
Sct. Hans aften
AS-skovtur
Sæsonstart
Klubmest. O-biathlon
Universitetsmatch

Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Teglstrup Hegn
Bjerget
Bjerget
Hellig Kors Skole / Bjerget
Revingehed
Bjerget
SKAK-huset / Kalvebod
Hellig Kors Skole
Bjerget
Oslo

Rydningsweekend
Årsmøde
Sæsonafslutning
Bøftur
Bøftur
Vinterstue
Sæsonafslutning
Sæsonafslutning

Bjerget
DGI-byen
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Hellig Kors Skole / ??
DGI-byen

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

HUSK: Invitationer mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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Jeg håber derfor, at årets tema vil blive

Aktivitet på alle områder !

I sidste nummer spurgte jeg, om hjemmesiden
kunne overtage bladets rolle ? eller om der fortsat
er behov for det trykte ord ?
Svarene (dog kun 15) var således:
9 ønsker både bladet og hjemmesiden.
5 svarer kun bladet - ser aldrig hjemmesider.
Kun 1 siger kun hjemmesiden - læser ikke bladet
(hvordan mon han så har set spørgsmålet ?).
Dvs., at vi fortsætter med kombinationen blad/
hjemmeside.

Velkommen til en ny sæson
Gennem flere år har vi desværre set en nedgang
i deltagetantallet til arrangementerne. Jeg håber,
at vi i år vil kunne vende den trend.

En skæbnetime
Natten mellem den 10. og 11. februar 1659 er
blevet kaldt Danmarks skæbnetime. Og sikkert
og vist er det, at statens og nationens skæbne
var på spil den nat.
Som det har været tradition siden 1918 lagde
AS også 11. februar i år en krans ved
monumentet for stormen på Christiansborg.
Formanden for AS indledte sin smukke tale
med at byde velkommen og glædede sig over
et pænt fremmøde fra Akademisk Skytteforening, Livjægerskydeselskabet, Hærhjemmeværnskompagni Kastellet og Motoriseret Infanterikompagni København City.
Formanden håbede på et endnu bedre
fremmøde næste år, hvor der er et jublæum
at fejre.
Herefter var foreningen / Hjemmeværnssektionen vært ved et beskendt glas på
Tøjhuset. Alt i alt en fint og værdig markering.
4107 Jens Ole Christensen

dels at foreningens aktiviteter bliver gode,
relevante og interessante, og dels at
medlemmernes aktivitet - og dermed
deltagerantallet - øges. Der er muligheder nok at
vælge imellem. Jeg vil her specielt pege på
Generalforsamlingen, hvor vi gerne ser og
hører, hvad medlemmerne ønsker
Feltsportens arrangement af DM i O-biathlon,
hvor der er behov for, at medlemmer melder sig
som hjælpere
Sct. Hans aften, hvor vi plejer at have det rigtigt
hyggeligt
AS-skovturen, som den måske lidt misvisende
er blevet døbt, som i år afholdes på Kalvebod.
Her vil skydesektionen sørge for, at I kan afprøve
de forskellige skydeformer, og der bliver mulighed
for at se SKAK-huset.
Rydningsweekend‘erne på Bjerget. Det er et
meget stort arbejde Sandbjerginspektøren i det
daglige udfører, men der er mange opgaver, og
derfor også behov for mange hænder, hvis vi
skal holde Bjerget i den stand, som vi ønsker at
se, når vi kommer der.
Erling Heidler

Foreningen / Hjemmeværn
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+ Brænde fra Bjerget

Til salg

1911
AS 1861-1911
Udsolgt

(se annoncer herom i bladene)

1916
ASK 1866-1916
kr. 100,-

1966
ASK 1866-1966
kr. 10,-

1981
AS 1946-81
kr. 50,-

Blazermærke (kun få tilbage)
(50% størrelse)
kr. 150,-

1926
AS & K 1911-26
kr. 100,-

Sangbøger
Spiralryg
kr. 50,(alle bøger: 15% størrelse)

Stofmærke
(50% størrelse)
kr. 10,-

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

Køb hos

1936
AS & K 1926-36
kr. 75,-

Formanden
Sandbjerginspektøren

1946
AS & K 1936-46
kr. 75,-

2002
Sandbjerglejren(fotobogen)
kr. 180,-

Nål
(100% størrelse)
kr. 50,-

Slips (grønt / bordeaux)
Polyester
Silke
Købes direkte på www.bensonandclegg.com
Slips nr. 135: Sherwood Foresters

( 4817 0017 / formand@as-kbh.dk ) eller
( 4588 2044 / sandbjerg@as-kbh.dk )
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Foreningen / Sandbjerg
Beslutning om flytning af
Mollerupstenen
Terrainsportsafdelingens første militære chef var
P. V. T. Ahnfeldt-Mollerup. For ham sattes den 10.
juni 1945 det, vi kender som Mollerupstenen. Den
blev placeret øst for den håndboldbane, der blev
anlagt i perioden 1940-42, og oprindelig kunne
man se til Høsterkøb kirke fra det sted, hvor stenen
blev sat.
Mollerups søn Claus Ahnfeldt-Mollerup har
ønsket, at stenen blev placeret et sted, hvor
risikoen for manglende rydning måske ville være
mindre (i fremtiden). Derfor er der ført forhandlinger om at flytte stenen op på Toppen, hvor det
oprindelig havde været meningen, den skulle stå.
Det var her, Mollerup altid formanede lejrdeltagerne
om, at de „skulle holde sig et frit land for øje“, når
de om aftenen i mørkelægningstiden stod og så
over på de uafskærmede lys på svenskekysten.
Med fredningsnævnets godkendelse er der nu
truffet beslutning om, at stenen flyttes op på selve
Toppen udenfor hegnet, men det er jo stadig AS’
område. Stenen er allerede afhentet med hjælp
fra Rudersdal kommunes skovsektion, og den
ventes genopstillet i løbet af det tidlige forår.
Forinden har den været en tur rundt om en
stenhugger, der har genmonteret den oprindelige

Mollerupstenen løftes blidt fra den oprindelige
placering af kommunens „Ivan“.
malmhjelm. Den blev for en del år siden hugget af
fremmede, der dog ikke formåede at slæbe den
ret langt væk, så vi fik den hurtigt igen.
Flytningen vil blive markeret

fredag den 28. marts kl. 10.00
(tentativt - endelig bekræftelse
vil kunne ses på hjemmesiden
på AS‘s aktivitetskalender)
hvor vi bl.a. går op på Toppen og ser den nye
placering.

Alle er velkomne !

Høje Sandbjerg

Sandbjerg
sælger
brænde - hvem kunne
dog vide det ?

Tørt flækket brænde enten prima løv eller mindre prima gran
findes til 50 hhv. 35 kr. pr. kurv (ca 10 kurve pr rummeter).
Ældre div. løv i 1m længder har vi en del af til 230 kr/rm, men
også noget der er så gammelt, at vi har måttet afskrive det. Det
kan dog brænde, hvis man vil ofre tiden på at save og flække
det. Vi skulle gerne have det fjernet.
Det forventes desuden, at vi vil kunne levere nyfældet birk og
kirsebær i 1m længder i løbet af kort tid.

Ring gerne derom til Sandbjerginspektøren
på 45882044 el. 30272136.
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Høje Sandbjerg
Vellykket vinterstue
I 2007 lykkedes det at samle ca 20 glade
medlemmer/familie til en hyggestund i
Undermessen på Høje Sandbjerg.
Arrangementet hvilede i sig selv med en
behersket deltagerbetaling, kun manglede der
noget sne, men i skrivende stund har vi jo ikke
set meget til den hvide substans i det hele taget.
Arrangørerne havde forberedt en multiple
choice konkurrence om almene emner, som
nogle dog mente havde en lettere slagside i
retning af det elektrotekniske. F. eks. hvilken
uddannelse havde Samule Morse, der
konstruerede morsetelegrafisystemet (Svar:
Kunstmaler).
Efter en tur ud i naturen for indsamling af
materialer, samledes man om den varme gløgg
med appelsiner, småkager etc., alt imens man
søgte at skabe borddekorationer på passende
kunsterisk vis. Stilfærdigt, men hyggeligt, som
sådant bør være. Tak til Popp og Pia, der igen
havde påtaget sig forberelserne.
Siden lod enkelte sig friste af tilbudet om at
besigtige den nu færdigindrettede Barak 5 med
det værktøj, der fortsat skal anvendes.
Frasorteret værktøj og andre overskydende
effekter var til salg på et loppemarked, der dog
kun fik få deltageres opmærksomhed. Siden er
der ad andre kanaler solgt noget af overskudet,

MEN der er stadig noget at komme efter.

Deltagere i intens grublen over spørgsmål i
konkurrencen.

„Kreationerne“ fabrikeres med stor omhu.

Genindretning af Barak 1
Desværre var der faldet en overskrift som
ovenstående ud i bladets seneste nummer 4/
2007 øverst på side 10. I fortsættelse heraf
kan nu berettes, at skorsten og podie for den
ny ovn er udført, og at ovnen bringes på plads,
så snart temperaturen tillader, at vi maler
væggen.
Podiet er færdigt, og væggen klar til
maling. Sammenlign med billede på
side 10 i seneste nummer.
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Da vi fjernede de gamle bænke i depotet kom
fortidens sparsommelighed grusomt til syne: I
1916 har man undladt at berappe murene
indvendig, og kun hvor det var synligt skjulte man
det med en indvendig træbeklædning. Den vil vi
nu fjerne delvis, så fugerne kan blive fyldt, og
derefter er det planen at isolere indvendigt med
hardrock og ny indvendig beklædning. Det skulle
kunne reducere den værste kuldestråling. Senere
følger nye skillevægge og evt. gulvbelægning.
Arbejdet fortsættes snarest, når tiden ikke
benyttes til vinterarbejde på grunden. Bestyrelsen
stiller sig forstående for et vist pengeforbrug
dertil, men nægtes kan det ikke, at en noget større
succes hos fondsbestyrelser, end den vi hidtil
har set, vil være en „stærkt resultatfremmende
faktor“. Det foreløbige overslag lyder på 5075.000 kr, men mere præcise tal vil fremkomme.

Regnskabet for Barak 5 er gjort op.
Som mange allerede ved, blev opførelsen af
Barak 5 indledt med en fornem „anonym“ donation
fra Victor Middelboe, der gjorde det muligt på et
seriøst grundlag at igangsætte byggeriet. Siden
fulgte andre gaver efter, og med en stor
testamentarisk gave fra Jørgen Pangel blev det
muligt at operere med et budget på 1.204.828,54

Rydningsweekend
5 – 6 april
Igen i dette forår vil der være brug for al
den indsats fra medlemmer og venner vi
kan skaffe.
Vi arbejder

lørdag i tiden 9 – 17 og
søndag 10 – 16
plus det sociale efterslæb, som Pia plejer
at sørge godt for.

kr, idet indtjente midler fra lejrens drift indgik deri.
Pr. 31.12.2007 har vi afsluttet byggeregnskabet
med et samlet forbrug på 1.195.825,29 kr. altså
under budget. Indrømmes må det dog, at et så
stort projekt medfører omkostninger på andre
fronter, typisk på inventar- og værktøjskonti, men
disse anskaffelser var blevet nødvendige
efterhånden alligevel.
Vi har været heldige, at have ordentlige, dygtige
og redelige mestre og rådgivere tilknyttet projektet.
Stor tak især til snedkermester Sven Andersen,
murermester Jan Nielsen, rådg. Ing. P. Beenfeldt
og arkitekt Albert Gehrke. Desuden tak til de „ikke
professionelle“, der har doneret forskellige effekter
eller som har arbejdet med på den fysiske front,
ikke mindst Arne Jensen.
Lejrens brugere, herunder vore egne medlemmer,
vil endnu kun i begrænset omfang, føle værdien
af den ny bygning, men efterhånden som Barak 1
bliver genindrettet, vil fordelene træde tydeligere
frem, og allerede nu er bordbænke-arrangementet
i haven som beskyttes af Barak 5 blevet et attraktivt
samlingssted. De (få) som deltager i arbejderne
på grunden kan umiddelbart nu finde det værktøj
og andre effekter, der skal bruges. Mulighederne
for med tiden at fortsætte driften med en anden
bemanding end nu, er også blevet ganske
betragteligt forbedret. Vi har ganske enkelt
foretaget en markant fremtidssikring.

Opgaverene vil i år nok være koncentreret om
oprydning og afbrænding langs midterstykket af
vort nordskel, blandt andet ud for håndboldbanen.
Vi har fået en ny nabo også dér, og han er positivt
indstillet overfor en indsats i det fælles skel.
Derudover kan der nok blive et og andet at gøre i
Barak 1, der jo er under genindretning. Skulle alt
slå fejl, og vi bliver nødt til at blive inde, er der
såmænd overraskende nok også brug for
omfattende rengøring inde i husene.
Da vi ikke kan vide, hvem der ikke kan finde en
undskylding for at blive væk, så bedes alle disse

melde sig til Sandbjerginspektøren på
telefon 45882044 el.30272136 eller
sende en mail til sandbjerg@as-kbh.dk
om det tidsrum de deltager.
Så skal vi nok sørge for tørkost og likvider.
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Feltsport
Atter en minderig bøftur
Bøfturen 2007 blev atter en stor
oplevelse, da vi mødtes lørdag 1.
december på Bjerget i silende regn
og sydvestlig blæst. Den vil blive
husket dels for Vagn Laursens
hekserier med kortet, som gav os et
orienteringsmæssigt meget svært
men reelt løb og dels for den
genfundne Anders Ølgårds muntre
indslag ved en levende akademisk
frokost, hvor kun sjettemanden
manglede velklang.
Løbet var et postplukkeløb, hvor
hver funden post gav 8 point. For at
sikre frokosten til rette tid, var der tung
straf for løbetider over 90 minutter.
På kopien af kortet ser man, hvordan
deltagerne mentalt skulle bytte om på de to stjerner
og dreje dem i hovedet, for at skaffe et retvisende
billede af terrænet. Det samme galt to elipser. Så
vi fik rig lejlighed til at gang på gang at løbe gennem
det samme område på jagt efter ellers tætliggende
poster.
Resultatet fremgår af skemaet. Til lykke Nis med
bøfturstrofæet Franck‚s glasugle. Vi ser frem til,
hvad du kan finde på til næste år.
Som hjælp til de stakkels medlemmer, som ikke
var tilstede, videregives herunder Anders uddrag
af H.C. Andersens „En historie fra klitterne“
„Aalebonden fortalte altid den samme Historie,
og naar man lo ad den, fortalte han den straks
om igen for de samme Folk; det gør alle
snaksomme Personer!… saa vi maa vel høre den.

Mogens Løppenthien
NEO Hansen
Erik Folkersen
Carsten Sveding
Peter Werling
Anders Ølgaard
Erling Heidler
Birger Hoff
Nis Schmidt

Banelægger Vagn og vinder Nis.

Anders Ølgaard

Handikap

Poster

Løbstid

Løbspoint

Postpoint

Pointsum

Placering

60
30
40
15
0
60
40
5
35

2
11
9
13
18
8
11
18
14

77,00
86,58
75,10
81,48
91,11
77,30
72,43
90,28
83,00

-7
-16
-5
-11
-30
-7
-2
-20
-13

16
88
72
104
144
64
88
144
112

69
102
107
108
114
117
126
129
134

9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Udsnit af Vagns bøfturskort
Ude i Aaen gik Aalene, og Aalemoder sagde til
sine Døtre, da de bad om at maatte gaa alene et
lille Løb op ad Aaen: „Gaa ikke for langt! Let kommer
den fæle Aalestanger og tager eder alle sammen!“
– men de gik for langt, og af otte Døtre kom kun tre
hjem igen til Aalemoder; og de jamrede:“Vi vare
bare gaaede lidt uden for Døren, saa kom den
fæle Aalestanger og stak vore Søstre ihjel!“ – „De
komme nok igen!“ sagde Aalemoder. „Nej!“ sagde

Døtrene, „for han flåede dem, skar dem i stykker
og stegte dem.“ – „De komme nok igen!“ sagde
Aalemoder. „Ja, men han aad dem!“ – „De komme
nok igen!“ sagde Aalemoder. „Men han drak
Brændevin ovenpaa!“ sagde Døtrene. „Aa, av!
Da komme de aldrig igen!“ hylede Aalemoder.
„Brændevindet begraver Aalen!“
„Og derfor skal man altid drikke sin Brændevinssnaps til den Ret!“ sagde Aalebonden.“
3801 Birger Hoff

Da AS feltsport arrangerede DM-feltsport i 2006,
havde vi den glæde, at nogle gymnaster hjalp til
som officials.

Onsdag 23. april:
Især om eftermiddagen er der behov for hjælpere
til at indrette stævnepladsen. Der kræves ingen
særlige kvalifikationer, udover viljen til at tage fat.

Nu er vi i gang igen, idet Dansk Militært
Idrætsforbund bad os være medarrangør af
DM i O-biathlon i Teglstrup Hegn,
og igen har vi stort behov for officials.

Derfor

Meld dig

direkte til Birger Hoff
(4586 7655 eller hofferne@webspeed.dk)
og vær med til at lave et godt mesterskab.

Torsdag 24. april:
Gerne 09.00-16.00, men især om eftermiddagen.
Fredag 25. april:
08.00-15.00, men især fra 10.00-14.00 er der
behov for hjælpere til føring af skydekort.
Der er arbejde onsdag, mens torsdag og fredag
er mere sjovt og interessant, da man her kan følge
konkurrencerne. Derfor ser vi også helst, at de,
som yder en indsats onsdag, er de som oplever
stævnet torsdag eller fredag.

12

Hjemmeværn
Bøftur 2007
Nova – et begreb som alle tidligere deltagere på
Bøfture kender – er vel det mest dækkende for
Bøftur 2007.
Historien om Bøfturen er lang og glorværdig og
er nok en af de stærkeste årsager til, at vi trods
skiftende vinde i Hjemmeværnet stadig er i stand
til at samles om vore mange traditioner.
Således også den 2. december 2007, hvor Kjæft
LIX inviterede hjemmeværnskammerater og
jubilarer til at samles på Bjerget.
Bøfturen er normalt ikke noget man ændrer på,
og det var da heller ikke uden skælven på hånden,
at arrangementet denne gang fik et noget
anderledes program end man plejer. Men da alle
ved hvad Nova betyder, og at det også kan være
noget godt, var Kjæftoratet og Hjemmeværnssektionen (nyoprettet sektion i AS) fortrøstningsfulde, da man med støtte fra Pangels fond
udsendte mere end 500 invitationer til årets Bøftur.
Programmet for dagen var:
Kl. 10:00 Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren
Kl. 10:00 Velkomst ved Kjæft LIX i lejrgaden
Kl. 10:15 Orientering om Frømandskorpsets
uddannelse ved KK Timo Schröder
Kl. 11:20 Jubilarerne samles i Undermessen
Kl. 12:00 Bøftursfrokost i Mandskabsmessen (De
traditionelle legater uddeles under frokosten)
Kl. 15.00 Fanesang

Residerende Kjæft LIX Peter Pajhede bød
velkommen og fortalte de fremmødte om historien
bag bøfturene gennem tiden. En del nye var dukket
op, og kunne således glæde sig over åndelig
berigelse. Alle andre tager nu heller ikke skade af
en påmindelse om hvorfor vi er her!
Kommandør Kaptajn Timo Schröder holdt derefter
et levende foredrag i undermessen, som glædeligt
var fyldt til bristepunktet. Vi fik mange spændende
detaljer om Frømandskorpsets uddannelse og
opgaver, krydret med nogle af kommandørkaptajnens egne oplevelser, og efterfølgende var
spørgelysten stor.
Efter det spændende foredrag trak mandskabet
ind til forberedelse af frokosten, samt rundvisning
på Bjerget. Jubilarer, tidligere jubilarer og officerere
m.fl. blev tilbage i undermessen, hvor Kjæften
beværtede med portvin og sherry, samt uddelte
skjolde til årets jubilarer.
Frokosten blev indtaget i mandskabsmessen, og
de vel omkring 35 fremmødte kunne nyde den flotte
opdækning, der var foranstaltet af den altid travle
og velforberedte skide underkjæft.
Snapseritualet forløb også uden komplikationer
med både recitativ og Ålmamma. Vi nåede vist
hele vejen igennem, og ingen manglede tilsyneladende noget.
De mange legater blev også uddelt som det sig
hør og bør.
Rødvinslegatet: til 827 Palle Bruun og
Portvinslegatet: til Arne Jacobsen.
Den komplette liste vil blive bragt sammen med
bladet på AS’s hjemmeside, da referenten
desværre ikke havde alle oplysningerne ved
bladets deadline.
3953 SG Peter Willems

Selv om der ikke længere er
en formel kommandostruktur,
blev der alligevel afholdt en
lille parade.
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Jubilarbordet og
højbordet med
Høje Formand
(som taler), den
høje kjæft og
kommandørkaptajn
Timo Schröder

Jubilarerne
Ole Behn
Arne Jacobsen
Palle Bruun
og Mogens
Løppenthien

Den skide
underkæft
- Claus Pajhede præsenterer
„grisen“ for den
yngre afdeling.
Fotografen:
Anders
Poulsen
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Vagtliste for DGI-byen Marts & April.

Skydning

Grundet undertegnedes bortrejse i to måneder er
det nødvendigt at indføre vagtordning, som det
var for nogle år siden. Vagterne er ansvarlige for
driften, for at åbne og lukke, for at gøre kassen op
og for at skaffe afløser ved ændringer.

Juleafslutning i DGI-byen
20. december 2007
Det er ved at være jul, og selv skydningen må
holde fri mellem jul og nytår. For at forhindre de
værste abstinenser, afholdt vi, som traditionen
byder, juleafslutning i DGI-byen med juleskydning
på juleskiver, æbleskiver og glögg.
Skiven var velkendt, skydestillingen fri, våben
ligeledes frit (dog skulle baneinstruksen
selvfølgelig overholdes), dommerne partiske, og
der var kø til geværerne. Eller med andre ord; det
var som traditionen byder.
Efter at skytterne havde skudt, blev skiverne
vurderet først efter point, dernæst, ved
pointlighed, af skydeinspektøren selv, efter en
stærkt subjektiv vurdering af hvor „pænt“
skuddene lå. I alt deltog 12 skytter, en skød med
pistol og indtog derfor sidstepladsen.
Det stod hurtigt klart, at den pinlige sandhed var,
at dommerne havde taget 1. og 2. pladsen. For at
bøde på sagen donerede begge dog deres
gevinster til foreningen (hhv. 3 og 2 flasker rødvin),
men beholdt dog æren!
De resterende deltagere lod sig dog formilde af
rigelige mængder æbleskiver og glögg, så
juleglæden blev ikke brudt.
Resultaterne blev som følger:
Nr.
Navn.
4151
4150
4219
3745
4111
3740
4195
4129
4239
4193
4217
4238

Mathias Hertz
Betina Lynnerup
Alexander Khalileev
Finn Scheibye
Christoffer Jespersen
Erling Heidler
Alex Datcu
Kristian Høg
Toko Ikeda-Pedersen
Jakob W. Andersen
Anders Rahbek
Torben Pedersen

Point
(max. var 200)
200
200
199
195
195
194
194
172
162
157
142
99

4151 Mathias Hertz

Ellers forløber skydningen som normalt.
26. februar
Alex Datcu
4. marts
Christoffer Jespersen
11. marts
Alex Datcu
18. marts
Alex Datcu
25. marts
Alex Datcu
1. april
Christoffer Jespersen
8. april
Alex Datcu
15. april
Alex Datcu
Ved akutte ændringer: Christian Øelund
Telefonnumre og email:
Alex Datcu
25361911
datcu@hotmail.com
Christoffer Jespersen 22757128
cfj@it.dtu.dk
Christian Øelund
26151816
oelund@skumleren.net
Efter den 15. april er jeg tilbage og der er
selvfølgelig fortsat skydning hver tirsdag.
Skydeinspektøren

Skydeprogram for
langdistanceskydning - forår 2008
Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.00, hvor vi mødes
på 200 m eller 300 m banen afhængig af dagens
skydning. Alle skydninger skydes på den
internationale ringskive (indstilling A10 på 200 m
anlægget).
Skydninger skudt til KS’ aftenstævner og øvrige
åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen,
men tæller ikke til foreningens øvrige skydninger.
Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor du
over en kop kaffe kan rengøre dit våben, diskutere
træningsmetoder, resultater samt løst og fast.
Skytter med egne våben har mulighed for at træne
til KSC lukketid kl. 17.30. Ammunition kan efter
aftale købes hos undertegnede.
Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men
hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler jeg
nærmere med en anden AS skytte.
Med skyttehilsen og vel mødt
3745 Finn Scheibye
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Dato

AS-skydning

Eksterne stævner / tilmelding / bemærkninger

29. marts

1. skydedag, 1. Foss,
15 skud liggende, 300 m

DM 15 m pistol, Vingsted. Udtaget hold

Søndag
30. marts

Dobbelt geværterræn,
Jægerspris.

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

Onsdag 2. apr.

-

KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen

5. april

1. xxx, 3 x 5 skud, 200 m

DM 15 m senior. Efter indbydelse fra DDS
Storkøbenhavn. Kontakt finn@scheibye.dk for info

12. april

Hurtigskydning, 200 m
(alm. træning)

HSS åben, 300 m.
Kontakt finn@scheibye.dk for info

Søndag 13. apr. Dobbelt geværterræn,
Jægerspris.

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

19. april

2. Foss, 15 skud liggende,
300 m. Nordisk program

Bededagsstævne, Skibby, 300 m.
Kontakt Finn@Scheibye.dk for info

Søndag
20. april

Geværterræn Øst,
Jægerspris

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

Onsdag 23. apr.

-

KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen

26. april

2. xxx, 3 x 5 skud, 200 m

Kursus, geværterræn, Ulfborg, 25. - 27. april.
Kontakt finn@scheibye.dk for info

3. maj

Nordisk program,
300 m (alm. træning)

Øresundsskydning kl. 9 - 14, udtaget hold

Onsdag d. 7. maj -

KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen

10. maj

3. xxx, 3 x 5 skud, 200 m

17. maj

3. Foss, 15 skud liggende samt Collet, 3 x 10 skud, 300 m

17.-søndg 18. maj Pistolterræn Øst, Kalvebod

Udtaget hold. Christoffer Jespersen koordinerer

14.+ 17.-18. maj

KSF åben ½ match og 60 liggende, 300 m.
Kontakt finn@scheibye.dk for info

Onsdag 21. maj

-

KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen

24. maj

P7-træning, 300 m, evt. 200 m

Søndag 25. maj

Dobbelt geværterræn, Hevring Kontakt mhammer@post3.tele.dk for info

31. maj

P7-træning, svensk & dansk skydning

Onsdag 4. juni

-

7. juni

P7-træning, svensk & dansk skydning

KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen

Lørdag 14.
AS-P7 på Revingehed
- søndag 15. juni

Nærmere program fremkommer

Onsdag 18. juni

KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen

-

Lørdag 21.
Alm. træn. 200 m (lørdag)
- søndag 22. juni

DM geværterræn, Borris
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

28. juni

Point opnået til Schmiegelow pokalen tæller dobbelt

4. xxx. 3 x 5 skud, 200 m.
Sidste skydedag
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