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Akademisk
Skytteforening
Side 7
350-års jubilæet for Stormen på København
onsdag den 11. februar 2009

HUSK
specielt denne

på Christiansborg + reception på Tøjhuset
Side 13
VINTERSTUE på Bjerget

HUSK

lørdag den 13. december 2008
Side 14
Hjemmeværkssektionens BØFTUR på Bjerget
søndag den 7. december 2008

HUSK

Side 14
Gymnastiksektionens JULEAFSLUTNING
tirsdag den 9. december 2008

HUSK

på Hellig Kors Skole og i KB‘s lokaler

‘

Side 16
Feltsportssektionens BØFTUR på Bjerget
lørdag den 6. december 2008

HUSK
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Foreningen

<
469
109
1834

Afdøde

Hans Thranow 1. september 2008
Erik Wahl
10. oktober 2008
Georg Schoubye 31. oktober 2008

Æret være deres minde !

Runde fødselsdage 2008-09
12.
12.
15.
20.
21.
25.
28.
30.
1.
16.
6.
13.
13.
17.
8.

dec. 3778
dec. 4023
dec. 3903
dec. 3751
dec. 4067
dec. 0635
dec. 3946
dec. 1337
jan. 3953
jan. 4078
feb. 3940
feb. 3512
feb. 3916
feb. 3430
mar. 3881

Birger Anthony Worm
Martin Kiær
Jacques Hermann
Torkild Glaven
Jens Chr. Jørgensen
Jørn Finnich
Thorkild Franck
Tage Møller
Peter Willems
Gunnar Hagen Tschan
Jacob Klingemann
Svend Mørup
Helle Kirstine Hermann
Erik Folkersen
Thomas Fjeldborg

65
50
45
70
65
90
40
85
45
35
45
65
45
65
45

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

Arrangementer 2008 og 2009
6. december
7. december
9. december
13. december
16. december

10.00
?
17.00
?
19.00

Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Forening
Skydning

Bøftur
Bøftur
Sæsonafslutning
Vinterstue
Sæsonafslutning

Bjerget
Bjerget
Hellig Kors Skole / KB
Bjerget
DGI-byen

6. januar
6. januar
11. februar
11. februar
x. marts
x. & x.april
23. april
23. april
x. april
4. maj
x. maj
x. maj
x. maj
x. juni
13.-14. juni
23. juni
16. august
23. august
x. september
x. september
x. september
26.-27. sept.
x. & x. oktober
x. oktober
x. oktober

19.00
17.00
14.00
19.30

Skydning
Gymnastik
Forening/Hj.værn
Feltsport
Skydning
Sandbjerg
Forening
Forening
Skydning
Forening
Feltsport
Gymnastik
Skydning
Skydning
Foren./Sky./Fsp.
Forening
Skydning
Skydning
Gymnastik
Forening
Feltsport
Skydning
Sandbjerg
Skydning
Skydning

Sæsonstart
Sæsonstart
Kranseophængning
Årsmøde
Sæsonstart
Rydningsweekend
Spisning (se fmd. rubrik)
Generalforsamling
Pistol terræn
Arrangement m/ foredrag
Klubmest. O-løb
Sæsonafslutning
Præmiefest
Pistol terræn
AS-P7
Sct. Hans aften
Sæsonstart - pistol
Sxæsonstart - langdist.
Sæsonstart
AS-skovtur
Klubmest. O-biathlon
Universitetsmatch
Rydningsweekend
Årsmøde
Sæsonafslutn. - langdist.

DGI-byen
Hellig Kors Skole
Christiansborg
Hos 1. feltsportsinspektør
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Hellig Kors Skole / Bjerget
Bjerget
Bjerget
Revingehed
Bjerget
Kalvebod / SKAK-huset
Kalvebod / SKAK-huset
Hellig Kors Skole
SKAK-huset / Kalvebod
Bjerget
København
Bjerget
DGI-byen
Kalvebod / SKAK-huset

09 (10)
18.30
20.00
?
10.00
17.00

19.00

16.30
10.00
09 (10)
19.00

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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Medlemsindflydelse ?
Hvorfor nu pludselig et sådant moderne ord ?
Jo, sagen er den, at bestyrelsen på dens møder
drøfter mange emner, givetvis langt flere
mærkværdige og mere eller mindre nødvendige
spørgsmål, end medlemmerne kan forestille sig.
Foreningsledelse er desværre ikke bare at gå ud
og skyde, løbe eller motionere. Vi er fra forskellig
side pålagt et hav af forpligtelser, indberetninger
og regler, som skal efterleves.
Nogle finder da også, at den administrative
belastning er for stor, men sådan er det nu bare i
vore dage, og det er da sådan set også OK - lov
skal jo følges, og midlerne forvaltes ansvarsfuldt.
Man må tage det sure med det søde.
Der laves omhyggeligt referater af møderne
(normalt 5 om året). Disse er muligvis ikke den
mest spændende læsning, men de er nødvendige.
Referaterne er i øvrigt ikke hemmelige; hvis et
medlem ønsker at se dem, er det bare at sige til.
Jeg takker meget de medlemmer, som er
interesserede og giver et nap med. Uden dem,
ville foreningen hurtigt gå i stå. Og jeg efterlyser naturligvis - som altid - flere, som er parate til at
yde en indsats.
Normalt - og heldigvis - når bestyrelsen frem til
brugbare afgørelser og konklusioner, men det
hænder da også, at der opstår vanskeligheder.
Et eksempel herpå - fra bestyrelsesmødet den
13. november - er spørgsmålet om bespisningen
forud for generalforsamlingen.
Dette spørgsmål er tilsyneladende alt for stort,
alvorligt og vanskeligt for bestyrelsen (hvor
afstemningen endte 3-3). Jeg bliver derfor nødt til
at lægge det ud til folkeafstemning.
Jeg vil bede jer alle afgive jeres stemmer på,
hvilken ret vi skal vælge:
Gule ærter, som i mange år var traditionen,
eller
Forloren skildpadde, som i de seneste år.
Svar bedes sendt til mig senest 15. februar 2009.
Vi vil derefter vælge den ret, som får flertal i
afstemningen. Det siger sig selv, at de, der har
stemt på vinderretten, også er moralsk forpligtede
til at møde op og indtage den.
Erling Heidler

Og så er året jo ved at rinde ud, og der er vel kun
tilbage at ønske alle medlemmer og deres familier

GOD JUL og
GODT NYTÅR
og endnu en gang håbe, at rigtigt mange af os
ses og deltager i foreningens aktiviteter i 2009.
Det skulle da lige være en sidste opfordring til at
huske og deltage i de fem

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
på side 3.
Specielt vil jeg opfordre mange til at komme til
Christiansborg 11. februar 2009 (se side 7)
Der vil komme en hel del andre også, så AS skulle
jo nødigt „drukne i mængden“.
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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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Mindehøjtidelighed og reception for
350-års dagen for Stormen på København i 1659.
Baggrund
Den 11. februar 2009 er det 350-års dagen for
den svenske storm på København natten mellem
den 10. og 11. februar 1659.
Som en del af Københavns forsvar havde
studenterne ved Københavns Universitet i 1658,
efter opfordring fra kongen, Frederik III, dannet et
frivilligt korps, Studenternes Regiment. Studenterne
deltog i bevogtningen og forsvaret af fæstningens
volde og i udfald fra fæstningen.
Studenterkorpset blev opløst efter krigen, men
traditionen levede videre på Universitetet, f.eks.
markeret ved genoprettelsen af et studenterkorps
i 1700 og 1801, hvor studenterne igen blev
opfordret, nu af kronprins Frederik (senere VI), til
at danne et frivilligt korps. Det blev oprettet få
dage efter, som Kronprinsens Livkorps. Samtidigt
dannedes Kongens Livjægerkorps af borgere i
København. Begge korps deltog i 1801 og i 1807.
Hverken Studenterkorpset eller Livjægerkorpset
blev opløst efter krigens afslutning i 1814, men
levede stille videre; Studenterkorpset til 1864 og
Livjægerkorpset til 1870.
I 1817 oprettedes Kongens Livjæger Korps
Skydeselskab. I 1861 oprettedes Akademisk
Skytteforening (AS), og som en del heraf i 1866
Akademisk Skyttekorps, der tog tråden op fra
tidligere studenterkorps. Kongens Livjægerkorps
blev genoprettet i 1885. Begge korps ydede en
stor indsats under 1. verdenskrig.
I 1937 blev begge korps nedlagt af politiske
årsager. Som erstatning herfor oprettedes hurtigt
terrænsportforeninger, bl.a. i AS, og de blev under
besættelsen til illegale modstandsorganisationer,
henholdsvis Christiansborgbataillonen (AS) og
Livjægernes Frihedsbataillon.
De to enheder blev efter 1945 en del af
Hjemmeværnsforeningerne og i 1949 rygraden i
en række hjemmeværnskompagnier, bl.a. 6301
med tilknytning til AS.
Efter omlægningen af Hjemmeværnet i 2000 blev
6301 splittet med hovedparten af de aktive
medlemmer i HJVK Kastellet, bl.a. sammen med
Livjægerne, og med infanteridelen til HJVK City.
AS overtog i 1918 fra komitéen for „Mindegaven
over Københavns Forsvar 1659“ ansvaret for
kranseophængning, og AS har hvert år siden
højtideligholdt dagen.

INVITATION
I 2009 bliver den „sædvanlige“ kranseophængning fejret på ganske særlig vis, idet der
jo, som det fremgår flere steder i bladet, er et
jubilæum.
Flere andre organisationer og foreninger har
meldt sig interesserede i at deltage, og der vil blive
inviteret en række prominente gæster.

Alle AS medlemmer
inviteres til også at deltage

onsdag den 11. februar 2009
i Kongeporten på Christiansborg
Programmet er følgende:
16.30
Seneste mødetid
Alle deltagere opstillet og på plads
Derefter Æresgæsten modtages
Taler og kranseophængning
ca. 17.00 Afgang til reception i
Kanonhallen på Tøjhuset (ad
publikumsindgangen, Tøjhusgade 3)
ca. 19.00 Receptionen slutter
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AS skovtur på Kalvebod
7. september 2008.
Den 7. september fandt en nyskabelse i AS’s
aktiviteter sted på Kalvebod. Finn Scheibye +
Evelyn, Birger, Lars W., Lars T., Thomas og Mette,
samt en række supportere stod for arrangementet,
der primært havde til formål at introducere
potentielle nye skytter til forskellige discipliner
indenfor sporten, men også at introducere nye
såvel som gamle skytter for en ny skydeaktivitet.
Der var lejlighed til at skyde med fin- og grovpistol
på 25 m, 200 m. riffelskydning og som den nye
aktivitet biathlon, der er en kombination af 50 m
skydning og løb efter model af skiskydning, der jo
er blevet en vældig populær sportsgren også på
TV i de senere år.
Af de omkring 30 fremmødte var de fleste
nuværende og tidligere aktive skytter, men en
håndfuld ikke-medlemmer var også blevet overtalt
til at prøve selv.
Vi var heldige med vejret – solen kom frem, og
skydningerne forløb i afslappet tempo med god tid
til at prøve, hvad det gik ud på.
Undertegnede synes, at biathlon var en sjov
måde at kombinere interessen for skydning med
behovet for motion. Løbedelen i Birgers demonstrationsprogram var dog behersket med ca. 3400 m løb før hver skydning i først liggende og
derefter stående stilling, men alligevel nok til at
puls og åndedræt kom i vejen for den normale
koncentration om at afgive skuddene rigtigt.
De medbragte madpakker blev indtaget i det fri i
det lune solskin, hvorefter skydningerne blev
genoptaget.
Det hele sluttede ved 15-tiden. Der er god grund
til at takke arrangørerne for et vellykket initiativ,
der godt kan fortjene at blive gentaget.
3717 Carsten Pedersen

Morgeninstruktion ved Finn Scheibye
til de først ankomne. Deltagerne kom
og gik i spredt fægtning i dagens løb.

Birger Hoff underviser ungdommen
i biathlonskydning.

Lars Worsaae overvåger 200 m. banerne.
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Finn, som var „primus motor“ og Lars Therkelsen, som ledede pistolskydningen.

Biathlonskydning på
50 m. banen

Frokost foran
SKAK-huset
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Høje Sandbjerg
Genindretning Barak 1
Den - for udenforstående - tilsyneladende lille
opgave, at rydde og genindrette de gamle
depotområder i Barak 1 til nyt undervisningslokale
(messe) og to mindre depoter, har taget godt eet
år, men nu er vi også færdige med fase 1. Det vil
sige, at alle vægge og installationer er færdiggjort,
som de skal være, mens nye vinduer og isolering
(el. maling) af gulvet er henholdsvis fase 2 og 3.
Bygningen kan nu benyttes og den ny messe - Dmessen - giver plads til max. 32 personer. Omessen er ryddet for alle „fremmedlegemer“,
herunder orglet, der nu findes i D-messen til brug
ved div. sangøvelser. Det fulde udbytte af messen
kan dog først opnås, når der er fundet midler til at
forny og isolere tagbeklædningen, idet nye vinduer
med udluftningsmulighed ikke rationelt kan
monteres i det nuværende tag.
Kort fortalt har opgaven omfattet:
Overflytning, begyndende i oktober 2007, til Barak
5 af blivende værktøj, maskiner og materialer.
Frasortering af ukurant værktøj og materialer.
Midlertidig genhusning i O-messen af service
mv. som skal blive i det ny servicedepot.
Flytning af en større beholdning af RECORD
briketter, som Ole Schmidt anskaffede i 1970-erne.
Nedbrydning af gammel indretning og belysning.
Isætning af isokærn i skorstenens 2. løb.
Opbygning af podie for ny ovn og pudsning af
den nærmeste væg.
Maling af loft.
Opsætning af ny belysning med tilhørende
fornyet elinstallation.
Hertil var vi nået primo maj
Midlertidig flytning af overvågningsanlæg og
genhusning af øldepot.

Nedbrydning af gamle vægge omkring
Øldepotet.
Nedtagning af gamle skabe og indvending
træbeklædning.
Fortsat bortskaffelse af overflødigt materiel.
Pudsning af langvægge og reparation af
gavlvæg og gulv.
Behandling af trækonstruktion med petroleum
mod borebiller.
Nedtagning af indvendig skråloft i nordsiden inkl.
gamle vinduesblændinger og – karme.
Fornyet lukning af tre gamle vinduesåbninger i
nord (kan siden genåbnes).
Opstillling og tilslutning af ovn i messen.
Hertil var vi nået ultimo juli
Udbedring af rådskader i konstruktionen.
Yderligere behandling mod borebiller med
Boragol.
Påbygning af indvendige isolerede langvægge
i messen.
Opbygning af 3 nye skillevægge med nye døre,
og
Erstatning af nedtagne skrålofter, alt udført af
tømrer.
Hertil var vi nået primo september
Færdiggørelse af elinstallation på nye vægge.
Tilpasning og reparation af gamle grønne borde
til messen.
Spartling og maling af vægge.
Spartling og maling af søjler og bjælker.
Lakering af døre og maling af indfatninger og
hylder.
Genmontering af reolsystem i Øldepot.
Indkøb og opstilling af nye reoler i
Servicedepotet.
Overflytning til servicedepot af materiel fra Omessen.
Genmontering af overvågning, røgalarm og
telefon.
Oprydning og rengøring.
Hertil er vi nået medio november.

Eksempler på tømrerens udbedring af rådskader
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Området kan nu bruges med visse
begrænsninger. Dels mangler en revision af
låsesystemet og dels mangler en afsluttende
organisering af de små depoter. Undervejs er der
kørt utallige læs angrebet træ og frasorterede
gentande til lossepladsen. På det overfor liggende
herretoilet er der ophængt det mest nødvendige
værktøj til almen brug, og der er endnu rester i
baderummet fra værktøjsloppemarkedet til evt.
interesserede.
Det af Høje Formand for længst fremstillede store
billede af samtlige formænd og chefer er nu ophægt
som aftalt i D-messen, sammen med et stort luftfoto
af Lejren fra Vagn Laursen og tekst og noder til
fanesangen.
Vi skylder en række personer tak for deres
deltagelse i arbejdet, Popp, Løppenthien, Arne
Jensen, Birger Hoff og Mathias Hertz plus de
professionelle: Murermester Jan Nielsen og
tømrermester Sven Andersen m.fl. Billeder fra det
tidligere arbejde med projektet kan ses i bladets
seneste 4 numre. De samlede omkostninger udgør
som forudset ca 100.000 kr., hvoraf 16.500 er en
donation fra Johannes Fogs fond, og resten er
indtjent ved lejrens drift. Billederne her giver kun
et ufuldstændigt indtryk af genindretningen, men
kom til vinterstuen, hvor vi præsenterer resultatet.
3363 Franck

Nye skillevægge,
D-messen
begynder
at tage form

Isolering af
nordlige
skråloft og
sydlige
langvæg

Birger spartler/maler
hvide vægge og Arne
maler de røde søjler
og bjælker

Det varme hjørne i
færdig tilstand

Elarbejdet
har ikke
været „ganske“ forsvindende
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Rydningsweekend
Som annonceret afholdtes efterårets rydningsweekend i dagene 4. og 5. oktober. Lørdag tillod
udendørs aktivitet, og den blev udnyttet til
oprydning og afbrænding af kvas fra foråret
langs nordskellet. Søndag afrensede Ole
Hasselbalch væggene i mellembygningen og
malede dem, mens andre var beskæftiget med
montering og maling i Barak 1. De, der kom,
arbejdede smukt, men vi må finde en anden form
for medlemmernes involvering i lejrens
vedligeholdelse i fremtiden, da det antalsmæssigt
ringe fremmøde ikke berettiger hverken
annoncering eller organisering af frokost mv.

Ole Hasselbalch afrenser vægge og maler
på ny i mellembygningen

Omlagt elforsyning
Efter meget papirarbejde, på grund af områdets
fredning, kom DONG energy først i gang med
etablering af den ny transformerstation ved
bommen til Vildtfogedhus i september. Bortset
fra landinspektørernes opmåling, var det første
arbejde, at man som „modydelse“ nedgravede
vort overvågningskabel på den yderste strækning
til Nordvestlågen som aftalt. Efterfølgende
monterede vi endepunkterne og demonterede
den gamle luftledning. Popp og Arne Jensen
deltog i det afsluttende jordarbejde, og traceet er
tilsået igen. En del gamle stræstubbe „kom op“
langs traceet ved entreprenørens velvilje.

Selve 10 kV kablet blev ført frem ved en styret
boring medio oktober på hele strækningen fra den
transformerstation, der ligger på forsvarets område
og til den ny station ved Vildtfogedhus. På
foreningens grund blev det nødvendigt at grave to
større huller, hvorfra der blev boret tre strækninger.
På grund af det våde vejr er området ikke retableret
i skrivende stund, men det kommer.
Den ny transformer var klar til ibrugtagning primo
november, og omlægningen af lejrens forsyning
skete den 5. november uden problemer. Hele
projektet er forårsaget af et væsentligt forøget
strømforbrug fra Villa Christensen (ex Bethlehem).

Vort kabel
nedgraves
(i rør) og
trækkes
ned fra
Gammel
Nordspænvestdingslågen
forhøjer
og ny
transformer
ved Bommen
til Rude Skov
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VINTERSTUE 2008
og PRÆSENTATION AF DEN GENINDRETTEDE BARAK 1
Bjerget - lørdag eftermiddag 13. december - Lejren er åben fra kl. 14
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
være en konkurrence med julepræmier.
Lejrens hammondorgel, er nu opstillet i den ny „D-messe“ i Barak 1.
I den hyggelige opvarmede messe kan snakken og sangen gå fint til instrumental ledsagelse.
Husk sangbogen. Musikalske deltagere vil derfor være særdeles eftertragtede.
Sandbjerginspektionen præsenterer den ny indretning med billeder fra omskabelsesprocessen.
Endnu mangler et nyt isoleret gulv. Det håber vi at kunne etablere i 2009, mens nye vinduer med
udluftningsmulighed og et nyt isoleret tag må afvente at inspektionens jagt på velmenene fonde får
succes.

Tilmelding: Senest onsdag d. 10. december 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
Transport: 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.
Fortæringsbidrag (voksne): regn med 25 kr pr person.

Tilmeld dig nu! Vi ses den 13. december senest kl. 15.

Annonce brænde: Lagret brænde til salg:
60 kr. pr. kurv for prima flækket brænde
150 kr. pr. rummeter for 1 m. stykker
(Ligger overfor mindemuren)
(Vi har endnu ikke fældet i år på grund af andre opgaver)
Kontakt Henrik Franck, 3027 2136 eller mail

Boring mod syd og nord fra Nordvestlågen
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Gymnastik

Juleafslutning.
Vores traditionelle juleafslutning er fastlagt til:

Tirsdag d. 9. december 2008 kl. 19.00
i KB’s lokaler, Pile Allé 14,
2000 Frederiksberg.
Der er mulighed for at samle appetit ved deltagelse
i gymnastikken kl. 17.00.
Det er tænkeligt, at Leif tilbyder at træne os endnu
et par gange inden Jul, men ellers starter vi igen
tirsdag d. 6.januar 2009.

Hjemmeværn
KJÆFT LXIX

Vores træningstider er:
Tirsdag kl. 17.00 – 18.30
Fredag kl. 17.00 – 18.30
Stedet er som hidtil:
Hellig Kors Skole, drengesalen (oppe)
Skyttegade 1
2200 København N

Vel mødt

Påklædning: Uniform (kamp- eller tjeneste- efter
eget valg og vejret) alternativt pæn civil m. anlagte
store dekorationer.
Medbringes: Madpakke og AS sangbog.

Til AS jubilarer samt medlemmer af AS med
baggrund i eller tilknytning til Hjemmeværnet. Det
LXIX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at

indbyde til BØFTUR
SØNDAG DEN 7. DECEMBER 2008
Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk
Skyttekorps, der blev videreført af HVK 6301, som
nu er fusioneret med HJV-kompagni Kastellet.
AS og Kjæftoratet er nu ene om at videreføre
Korpsets og Kompagniets traditioner.
Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat
der gør det muligt at videreføre disse traditioner.
Jørgen Pangel var tidligere CH/HVK 6301.
Det er i hans ånd at bøfturene gennemføres og
også dette års bøftur vil blive afholdt i hans ånd.
Stillested:

Høje Sandbjerg Lejren.
Se programmet om stilletid

Program:
0930: Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren.
0945: Enkeltmandskonkurrence om Kjæftorates
lommekniv.
1045: Kort historisk orientering ved Høje
Formand.
1115: Parade
(seneste mødetid for
jubilarer og gæster)
1130: Jubilarportvin m.m. Jubilarerne samles i
undermessen.
1200: Bøftursfrokost i mandskabsmessen med
uddeling af de traditionelle legater.
1500: Fanesang (forventet tidspunkt)
Med AS hilsen
Peter Pajhede Nielsen, Kjæft LXIX
Tilmelding senest 30. november
(eller så snart I modtager bladet)
til underkjæften:
clauspni@tdc.dk eller 2046 2553

NB: Alle AS-medlemmer er velkomne.
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Feltsport
DM feltsport
5. september 2008
Mesterskabet afholdtes i år i Nordjylland
med Jægerkorpset som arrangør. Vi
deltog med hele 6 mand, som klarede
sig godt, hvilket klart fremgår af
nedenstående resultatliste:
Sølvvinderne hold YOB/ÆOB/VET
Peter, Jørgen og NEOH
NEOH ser bekymret ud
Peter holder ikke tungen lige i munden
Torkild løber bare

HGR AFS

KL

SKYD

O-LØB

IALT

5

4.23

1

1.44.25

2.08.48

12
16
18

7
4
5

23.02
36.19
38.34

5
17
10

1.05.54
1.13.11
1.17.37

1.52.56
2.26.30
2.29.11

10
8
10

9
7
5

13.12
27.20
36.35

5
12
16

1.08.31
1.16.59
1.12.51

1.45.43
2.11.19
2.20.26

Herre A (14 deltagere)
1 Kai Willadsen
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ÆOB (5 deltagere)
1 Jørgen Pedersen
4 Carsten O. Sveding
5 Nis C.J. Schmidt
VET (16 deltagere)
2 Peter Werling
7 Niels-Erik O. Hansen
8 Torkild Glaven
Hold YOB/ÆOB/VET
1 HPRD.KK
2 Peter - Jørgen - NEOH
3 Torkild - Carsten - Nis

5.44.15
5.49.58
7.16.07

Guld
Sølv
Bronce
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Bøftur
INVITATION
Så er det atter tid til Bøftur og til at kæmpe om
Franck‘s pokal. Tid til at vise, at rigtige AS’ere
trodser skader, skræmmende vejrudsigter og
baderummets iskolde gulv, for i venners lag
ved kakkelovnens varme i undermessen at
fejre den snedigste løber, som har forstået at
overgå sig selv og sit handicap netop denne
klamme morgen.
Grib din sangbog, dit gamle O-tøj og mød op

lørdag 6. december
kl. 10.00
på Bjerget,
hvor Nis Schmidt har lagt banen.
Med kendskab til Nis‘s underfundige smil (se
også billedet nederst), som ved hver tale om
bøftur synes at blive større, og ved mindet
om de tidligere bøftures genvordigheder, skal
det understreges, at det vil være en god idè
at medbringe sit kompas.
Handicap besluttes af banelæggeren på
feltsportsinspektørens melding om jeres
øjeblikkelige form. Er jeres form for
nedadgående, har synet svigtet på det sidste,
eller har vægten klaget, da I besteg den
forleden morgen, så lad mig det vide. Men om
oplysningerne vil blive brugt til andet end en
hjertelig latter er uvist.
Intet er, som det plejer at være. Sektionen
har overraskende nok i årets løb fået tilgang
af nye feltsportere. Kære nye venner, vil I
have et dybere indblik i hvilken besynderlig,
men traditionsrig forening I har tilsluttet Jer,
så mød op på netop denne dag.
For at kunne sikre rigelig snaps, og for at
undgå, at jeg ringer for at spørge, om der er
noget galt med Jer, bedes I melde til hos mig En stadig smilende Nis - arrangøren af Bøfturen senest mandag 1. december eller så under O-løbet ved klubmesterskabet i O-biathlon
på vej op ad bakken mod sidste post ved Toplågen
snart i har modtaget bladet.
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Åbent klubmesterskab i
biathlon, orientering
20. september 2008
Nu er der atter stille i skoven. Smældene fra
geværere, løbernes prusten og stønnen og
tilskuernes muntre tilråb er klinget ud. På Bjerget
er skiverne pillet ned, i skoven er snitzlingen fjernet
og posterne hentet ind. Der ånder atter fred og ro.
Men sådan var det ikke lørdag den 20. september,
hvor feltsportssektionen holdt sit åbne mesterskab
i biathlon, orientering, for fjerde år i træk.
Konkurrencen gennemførtes med geværskydning over 50 m, 10 skud liggende og 10 skud
stående med høj puls efter løb, 2,7 km
punktorientering og 6,9 km frit O-løb. En hård fight
med en samlet konkurrencetid på fra små 2 timer
til over 3 timer.
Skydningerne gik i gråvejret uden problemer.
Punktorienteringen havde 5 mål i banen og 5 mål
udenfor. De sidste var markeret med rød/hvide Oskærme, som på afstand gennem efterårsløvet
desværre var svære at se. O-banen var med
mange retningsskift og variation i delstræklængde
teknisk vanskelig, trods kendskab til Rude Skov,
og med bakker og riset underskov fysisk
krævende. Ved dette krævende arrangement
deltog Mogens Løppenthein og Johan Goth som
værdifulde hjælpere.
Vinder blev en gæst fra HPRD, mens AS nye
klubmester blev Jørgen Pedersen. Tillykke til Jer
begge.
Efter konkurrencen spistes traditionen tro en
stærkt forsinket frokost i undermessen.

Birger overrækker præmier til vinderen Saxe
og til klubmesteren Jørgen Pedersen

Indskydning med biathlongeværer

De fire billeder på modsatte side (fra oven)
Mie Hoff, Jytte og Mogens Løppenthien, Birger Hoff og NEOH.
Jacob Thymann, Jesper Mechlenborg, Saxe Knudsen og Johan Goth.
NEOH, Birger, Mie, Johan (som har flyttet sig lidt rundt) og Jørgen Pedersen.
Jytte, Lorna og Erling Heidler, Lise og NEO Hansen.
Navn

1
2
3
4
5
6

N. C. Saxe Knudsen
Jørgen Pedersen
Jakob Thymann N.
Nis C. J. Schmidt
Jesper Mechlenborg
N.-E. O. Hansen
Ulrik Staugaard
Erling Heidler

Ligg. Stå.
Strafminut

AS
AS
AS
AS
AS

6
8
4 14
2
6
12
6
4 10
4 10
Ej start
Ej start

Sk.tid
12.00
9.00
9.30
13.30
12.00
14.00

Fejlstrafmm
6
30
30
16
12
21

POtid
38.30
37.45
44.45
61.30
66.30
57.00

O-tid

61.00
62.35
75.15
97.00
102.40
102.00

Løbetid

111.30
109.20
129.10
172.00
181.10
173.00

Samlet
tid +
straf
131.30
157.20
167.10
206.00
207.10
208.00

Tider i kursiv indgår ikke i sammenlagt optælling
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Skydning
Uni-match
27.-28. september 2008
8 personer gjorde sig klar til at tage til Oslo for at
dyste med fællerne fra Århus og Oslo, men så
viste det sig, at én kun var med som observatør,
og så var der kun 7, men den ene var gift med en
skytte og skulle ikke skyde, så derfor var der kun
6 skytter, der gjorde sig klar til turen torsdag aften.
Riinnngggg; én var gået ned med ørebetændelse,
hvorfor det skulle forhindre ham i at skyde forstås
ikke, det skulle vel hjælpe, når han ikke kunne
høre, men så var der kun 5 skytter; én havde
glemt, at riflen var i Sverige og ikke i Danmark, så
nu var der 4 rigtige skytter med, men én opdagede
at det internationale våbenpas var udløbet, så hun
tog ikke våbenet med. Dvs. nu kun 3 skytter med
mulighed for at tage våben med til Norge, men den
ene regnede med, at foreningen sørgede for at
tage våben med, så nu var der 2 våbenføre skytter
tilbage, men i tolden viste det sig, at én ikke havde
udfyldt toldpapirerne og skulle bruge ekstra tid til
at klare det problem, så til sidst var der kun én
fuldt effektiv skytte mede våben og det hele, der
drog til Norge for at forsvare AS-K æren. Det var
en tung byrde for den unge mand.
Vel ankommet ombord på færgen samledes vi
på båddækket og kikkede ud, mens udsejlingen
viste København og Malmø fra den disede side.
Derefter gik vi på jagt efter et sted, hvor man

måtte spise egen medbragt mad, men båden er
sådan indrettet, at hvis man vil sidde ned, skal
man også købe noget. Så vi fortrak til den ene
kahyt, som havde vindue og mens Ven og
Helsingør passerede til bagbord, nød vi den mad
Betina havde fremstillet (godt nok var samme
madlavning, kombineret med en sen afgang og en
kraftig myldretid samt en bilfører, som to gange
for vild, lige ved at reducerer holdet med 3
personer). Derefter kaldte pligten, så vi gik ned i
den toldfrie for at købe fluidum til fest og frokost
på turen.
Lørdag morgen var vores norske vejleder klar til
at føre os til Løvenskjold Skydebane, hvor
morgenmaden og selvfølgelig også de andre
skytter ventede. Hen mod kl. 11 gjorde vi os klar til
norsk grundlag, dansk standard serie og norsk
hurtigskydning. Til orientering er norsk grundlag 3
skud stående, 3 knælende og 4 liggende i nævnte
rækkefølge. Det betyder, at det er meget vigtigt at
tælle de afgivne skud i stående, ellers kan man
nemt skyde 4 eller 5 stående, hvilket nogle
danskere gjorde (sidste sætning forbigås i
tavshed). Den norske hurtigskydning er på 75 sek.,
så vi danskere skal skyde væsentlig hurtigere
end normalt.
Efter skydningen blev danskerne fordelt på de
forskellige norske værter, og alle gjorde klar til
præmiefesten om aftenen. Den foregik på
Universitetet i Historisk fakultets mødelokale på
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Resultater Uni-match 2008
Navn

Vi har desværre ikke modtaget de enkelte seriers resultater

Forening

Jan Erik Karlsen
Alexandru Datcu
Kåre Janussen
Christoffer Jespersen
Alexander Khalileev
Jonatan Sharabi
Hans Curt Steffensen
Anders Breivik
Jørn Landerud
Nils Einar Eide
Lars Dalhoff
Marie Jensen
Øyvind Stensrud
Maya Tornstad
Niels Lund Christensen
Betina Lynnerup
Dag André Nymoen
Jon Døhl
Kjetil Sivertsen
Anders Quale Nyrud
Jørnar Heggsum Hubred
Anders Vium Andersen
Keld Reimers
Hannes Storhaug-Meyer
Bard
Synne Steinrud

Oslo
Kbh.
Aarhus
Kbh.
Kbh.
Oslo
Aarhus
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Aarhus
Oslo
Oslo
Kbh.
Kbh.
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Aarhus
Aarhus
Oslo
Oslo
Aarhus

Riffel
Pistol
Plac. Points
Plac. Points Tælle(DK + N + hurtig)
skive

Sammenlagt
Plac. Points

1
6
4
2
5
8
3
11
13
14
10
7
9
18
20
21
17
12
22
16
15
18
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Holdresultater
Riffel

1
2
3

København
Aarhus
Oslo

913
906
901

Pistol

1
2
3

Oslo
København
Aarhus

211
191
170

Sammenlagt 1
2
3

Oslo
København
Aarhus

2378
2250
2096

Popp, der var med som observatør, boede
som gennem mange år hos Jon Døhl
Alex knælende og
Alex og Niels i norsk grundlag

331
297
307
316
300
288
309
268
243
240
270
290
282
186
183
174
206
254
170
208
220
201
-

5
1
2
9
7
6
10
8
4
3
14
21
20
16
17
13
19
23
18
22
11
12
15
24

43
45
43
40
41
42
38
40
43
43
32
23
24
32
32
33
25
18
30
20
37
34
32
9

6
13
11
6
7
12
9
10
7
10
8
1
2
3
2
9
5
4
13
0
4
3
8
1

632
612
608
596
587
582
575
548
544
541
494
451
450
410
407
405
381
380
380
348
259
238
224
220
201
63
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12. etage, og udsigten over Oslo og Holmenkollen
var storslået. Middagen foregik i god stemning,
selv om at snapsevisen og andre sange led noget
under manglen af sangbøger, specielt hos det
norske hold. Dog både „en munk og en landsknegt“
og „ålmamma“ blev gennemført i fin stil og i tilgift
fik vi en fri version af Kenworthy’s elefantberetning. Middagen kan nemmest beskrives som
pølsegulash, og der var 4 slags rigtig god kage til
dessert.
Dagen efter samledes vi til pistolskydningen. De
københavnerne, som skulle med båden, ønskede
en så tidlig skydetid som muligt, men det viste sig
unødvendigt, da skydningen var meget kompakt,
både tidsmæssigt og afstandsmæssigt. Der var
indskydningen og tre dobbelte standpladser lige
ved siden af hinanden med et godt udvalg af
afstande og skiver. En af skiverne var ikke et
sving- eller faldmål, men et pendulmål som
svingede på tværs af skyderetningen, en anden
station havde både en skive og en bowlingkegle

Kære alle
Jeg havde i dag en lettere ubehagelig oplevelse
med min 9 mm pistol på skydebanerne på KSC!
En dårlig patron eksploderede i forbindelse med
udkastning fra/af kammer på min Taurus PT99 og
medførte, at jeg fik en række „penetrerende“
messingstumper i ansigtet umiddelbart under det
ene øje. Derudover lykkedes det på forunderlig
vis det udkommende tryk at finde vej til en
aftrækker pal/arm som ved den påførte kraft
flækkede min højre grebskalle (ja! - den jeg holdt
omkring i forbindelse med skuddet!)

som mål, men selv om det ikke var nødvendigt at
ramme keglen, for at træffere i skiven talte med,
forsøgte alle at nedlægge keglen. Alt i alt en god
pistolskydning, som blev glimrende afviklet.
Riffelholdene var sat til 3 skytter, så med tre
gode riffelskytter gik København af med sejren
med 913 point. Oslo tog sig af pistolskydningen
med 211 point og den samlede sejer med 2378
point. Vinderen af hylstret fik også noget
pudsemiddel og pudseklude, så det kunne blive
holdt blankt og skinnende hjemme på gulvet. Den
individuelle sejr i riffel gik til Jan Erik Karlsen ASO
med 331 point, og han vandt også den samlede
sejr med 632 point. Pistolskydningen blev vundet
af Alex Datcu med 45 + 13 point.
Derefter frokost og præmieoverrækkelse og alt
for hurtigt opbruddets time. Nogle af københavnerne havde valgt at tage ud og se et fæstningsanlæg, så de tog først båden næste dag.

En lærerig historie om sikkerhed
Mine solbriller sad solidt placeret - i panden hvor de således ikke ydede nogen beskyttelse
for mine øjne.
Jeg vil herefter altid bære briller i forbindelse
med skydning med grovpistol og vil hermed
opfordre jer andre til at gøre det samme, da de
omtalte messingstumper ramte ca. 2 cm. under
mit højre øje.
Mvh Tomas Ussing
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Resultater fra sommerens skydninger på langdistance:
Terrænskydningskonkurencerne er endnu ikke aftsluttet
Skyttekongeskydningen:
Dansk
15 ligg. Svensk
1
2
3
300 m

Nordisk
3x5
Knæl.
3+3+4
Stå

3745 Scheibye - Guldmedalje
145 145 144
149
145
141 96 49 49
3881 Fjeldborg - Guldmedalje
140 139 138
147
132
128 83 43 43
4230 Hvamstad - Sølvmedalje
140 136 133
145
133
126 81 43 42
Yderligere 6 skytter har i sommerens løb skudt til en sølvmedalje

10 ligg.
2 min.

5 ligg.
30 sek.
1
2

I alt

100

50

50

1263

98

50

49

1190

99

50

49

1177

Medaljeskydning II
3881
Fjeldborg
126
91

Handicap
Point i alt

3745
Scheibye
138
51

4216
Scheibye
126
51

4230
Hvamstad
127
49

XXX-pokalen
Skydning nr.

1
5 apr

3881 Fjeldborg Skudt
Placeringspoint
3898 Worsaae Skudt
134
Plac.point
3
4230 Hvamstad Skudt
128
Plac.point
1

2
3
4
5
6
26 apr 10 maj 28 jun 23 aug 6sep
139
3
137
2

127

131
1

134
1
140
3

128
3
124
1

140
3
135
2

7
4 okt

8
Point
18 okt I alt
134
3

132
2
133
3

133
3

13
11
10

Foss pokalen

3745
4230

Skydning nr.

1
2
3
4
5
6
Sejre/
12 apr 19 apr 17 maj 30 aug 13 sep 11 okt Placering

Scheibye
Hvamstad

147

144
145

145
143

143

149
145

146

5/1
1/2

Veteranpokalen
200m 300m 200m 300m 200m 200m 300m 200m Handi- Resultat
10 maj 17 maj 28 jun 30 aug 06 sep 04 okt 11 okt 18 okt kap
3538 Mørkeberg
3793 Hammer
4216 Scheibye

141
135

141

143
126

140
142

143
140
134

146
142
130

Collet pokalen
Skydning nr.

1

2

I alt

Plac.

3745 Scheibye
3881 Fjeldborg
4230 Hvamstad

278
251
231

272
250
-

550
501
231

1
2
3

141
132

143
134

4,0
3,0
1,5

577,0
570,0
546,5
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GrovpistUglen

4 bedste skydninger standardpistol + 4 bedste duelskydninger
Standard
Duel
1
2
3
4
1
2
3
4
Total

4193 Jakob Andersen
384
382
359
356
244
201
186
4092 Carsten Trebbien
412
338
315
279
179
178
145
Yderligere fire skytter deltog uden at gennemføre alle skydninger

180
142

2292
1988

Pistolterrænskydning
på Bjerget den
2. november
Frokost
1. skydeinspektør
Forskellige
skydestillinger

Skydermøde og allersidste våbenkontrol i DGI-byen tirsdag den 28. oktober
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Hvis nogen når helt frem til denne sidste side,
er det på tide igen at se på de arrangementer,
hvor vi håber, at mange vil være med:

Side 7

HUSK

350-års jubilæet for Stormen på København
onsdag den 11. februar 2009

specielt denne

på Christiansborg + reception på Tøjhuset
Side 13

HUSK

VINTERSTUE på Bjerget
lørdag den 13. december 2008
Side 14

HUSK

Hjemmeværkssektionens BØFTUR på Bjerget
søndag den 7. december 2008
Side 14

HUSK

Gymnastiksektionens JULEAFSLUTNING
tirsdag den 9. december 2008
på Hellig Kors Skole og i KB‘s lokaler
Side 16

HUSK

Feltsportssektionens BØFTUR på Bjerget
lørdag den 6. december 2008
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