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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening
Indkaldelse
til

Akademisk Skytteforenings
ordinære generalforsamling
som afholdes

torsdag den 23. april 2009
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 (se forslag på side 6)
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 organisationer uden for AS
Eventuelt

I henhold til folkeafstemning indledes med
( „Gule ærter“ 62% / „Forloren skildpadde“ 38% )

„Gule ærter“ kl. 18.30
Pris: 60. kr. (inkl. dessert, øl og snaps)

Tilmelding senest 18. april
til Høje Formand
4817 0017 eller formand@as-kbh.dk

HUSK
også
Invitation til
4. maj
arrangement
på Bjerget
Side 6

Tilmelding er nødvendig, hvis I ønsker at spise, men ikke påkrævet,
hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen.
Hvis nogen måtte mene, at dette blad ser lidt anderledes ud end normalt, er det helt korrekt.
Grundet problemer med redaktionsprogrammet har vi valgt at anvende en ny redaktionsform.
Da vi først havde lavet bladet i det gamle program, passer formateringen ikke helt til den nye
form, men det vil vi forbedre til næste gang.
Redaktionen
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Runde fødselsdage 2009
8. mar.
17. mar.
18. mar.
18. mar.
27. apr.
13. maj
25. maj
28.maj

3881
2939
1346
4192
1633
4002
4196
0190

Thomas Fjeldborg
Erik Friis
Frands Olsen
Lis Bentzen M Hansen
Bertel Peder Faaberg
Carl Helman
Erik Hermansen
Åge Andersen

45 år
85 år
85 år
60 år
85 år
40 år
70 år
90 år

Fremdraget fra gemmerne: Foreningens
bomærke er nu sat op på Høje Sandbjerg

Arrangementer 2009
6. januar
6. januar
2. februar
11. februar
21. marts
x. marts
23. april
23. april
25. april
26. april
4. maj
16. maj
19. maj
13.-14. juni
23. juni
16. august
23. august
x. september
19. september
26.-27. sept.
x. oktober
x. oktober
5. december
6. december
x. december
?
x. december

19.00
17.00
19.30
14.00

18.30
20.00

17.00
10.00
17.00
19.00

16.30
10.00
19.00
10.00
?
17.00
?
19.00

Skydning
Sæsonstart
Gymnastik
Sæsonstart
Feltsport
Årsmøde
Forening/Hj.værn Kranseophængning

DGI-byen
Hellig Kors Skole
Hos 1. feltsportsinspektør
Christiansborg

Skydning
Skydning
Forening
Forening
Skydning
Skydning
Forening
Feltsport
Gymnastik
Foren./Sky./Fsp.
Forening
Skydning
Skydning
Gymnastik
Forening
Feltsport
Skydning
Skydning
Skydning
Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Forening
Skydning

Kalvebod / SKAK-huset
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget (invit. side 3)
Bjerget (indk. side 3)
Bjerget
Bjerget
Bjerget (invit. side 6)
Bjerget
Hellig Kors Skole / Bjerget
København
Bjerget
Kalvebod / SKAK-huset
Kalvebod / SKAK-huset
Hellig Kors Skole
Ikke i 2009
Bjerget
København
DGI-byen
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Hellig Kors Skole / KB
Bjerget ?
DGI-byen

Sæsonstart
Rengøringsdag
Spisning
Generalforsamling
Præmiefest
Pistol terræn
Arr. m/ foredrag
Klubmest. O-løb
Sæsonafslutning
AS-P7
Sct. Hans aften
Sæsonstart - pistol
Sæsonstart - langdist.
Sæsonstart
AS-skovtur
Klubmest. O-biathlon
Universitetsmatch
Årsmøde
Sæsonafslutn. - langdist.
Bøftur
Bøftur
Sæsonafslutning
Vinterstue ?
Sæsonafslutning

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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350 år

Her og nu

Det var en stor glæde at deltage i
højtideligheden og receptionen i anledning af
350 året for Stormen på København (se
referat side 7-11).
Jeg
vil
gerne
sige
tak
til
hjemmeværnssektionen - især Peter Koefoed
og Jens Ole Christensen - for deres arbejde,
som sikrede så flot en gennemførelse. Alle
tilbagemeldinger, jeg har modtaget fra gæster,
deltagende foreninger og enheder og
medlemmer har været meget positive. Det
arrangement kunne vi godt være bekendt.

150 år

Jeg har sagt det før, jeg siger det nu og jeg
kommer nok til at sige det mange gange igen.
En forening driver ikke sig selv. For at få det
hele til at køre er der reelt kun tre muligheder:
1: At der er tilstrækkeligt mange frivillige
medlemmer, som er villige til at give en hånd
med.
2: At hæve kontingentet betydeligt, så vi kan
betale os fra det.
3: At være ligeglade og lade det hele dø hen.
Mulighed 3 har jeg ikke lyst til at tænke på.
Mulighed 2 lyder heller ikke tillokkende.
Så er der kun mulighed 1 tilbage. Det er det
gamle spørgsmål om yde og nyde, og her er
der typisk for få, som vil yde, og for mange,
der vil nyde.

Det er ikke hver dag, vi laver noget i det
format i AS, og næste gang, vi når de højder,
Jeg vil gerne opfordre mange flere til at
bliver nok først til AS‘s 150 års jubilæum.
Vi skriver pt. på en historiebog, som vil blive melde sig under fanerne. Der er mange
udgivet til jubilæet. Hvis en eller anden ligger ledige pladser, hvor din hjælp vil være
inde med gamle billeder, som endnu ikke er yderst velkommen.
blevet publiceret, modtager jeg dem gerne.
Vi planlægger også „en stor jubilæumsfest“.
Kontakt mig og lad os tale om det
Jeg er sikker på, at alle, som var med (i alt
234) husker 125 års festen på Frederiksberg
Erling Heidler
Slot.
Det ville ikke være så ringe endda,
Reservér dagen: Lørdag 2. april 2011
hvis vi kunne gentage den succes.

Hvis nogle tror, at bestyrelsesarbejde altid er kedeligt, synes dette billede at modbevise det.
(bestyrelsesmøde den 27. august 2008 i „folkerummet“ i Barak 5). Finn Scheibye
(næstformand), Mathias Hertz (skydeinsp.), mig selv (formand), Birger Hoff (feltsportsinsp.) og
Peter Lund (gymnastikinsp.). Uden for billedet deltog Peter Willems (inspektør for HJVsektionen) og Henrik Franck (Sandbjerginsp.), som tog billedet. Bo Scheibye (kasserer) havde
meldt afbud.
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Invitation - 4. maj 2009, kl. 17.00
Den 4. maj – befrielsesdagen – er noget særligt. Det gælder ikke mindst for AS.
Foreningen vil i år højtideligholde årsdagen på Høje Sandbjerg med et specielt arrangement:
17.00 - 17.30:
17.30:
17.35 - 18.30:
18.30 - 19.15:
19.15 - ??:

Ankomst
Flaghejsning
Besøg på ”Toppen”
Fællesspisning
Foredrag
AS i Afghanistan v/ Christian Øelund
Christian Øelund er grafiker og har været AS-medlem siden 1998.
Han var udsendt til Afghanistan med Hjemmeværnet fra november 2008
til januar 2009.
Han vil fortælle om hverdagen i et missionsområde, de lokales indstillinger
til os, hjemmeværnets opgave dernede, og resten af forsvarets indsats.
Aftenen afsluttes med fanesagen.

DELTAGELSE KRÆVER TILMELDING - senest den 30. april
til ole.hasselbalch@mail.dk eller alternativt på tlf. 49 19 15 54 / mob. 21 64 75 70
Der vil blive opkrævet et beløb på kr. 50 til fortæring for hver deltager.
Øl og vand kan købes på stedet.
Ud fra erfaring fra 2008 vil deltagertallet være begrænset til max. 60.
Pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet, og mødet vil være åbent både for
medlemmer og disses gæster.
Medlemmerne opfordres til at invitere personer i deres omgangskreds,
som er interesserede i aftenens emne og muligt også i et medlemskab.
Nærmere oplysning om tilmeldingsstatus vil blive givet på foreningens hjemmeside.

Forslag til generalforsamlingen den 23. april 2009 - dagsordenen pkt. 4
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring
således:
- at § 4, stk. 2 udgår
- at § 4, stk. 3 ændres til § 4, stk. 2
- at Note til § 4, stk. 2 udgår

Begrundelse:
§ 4, stk. 2 blev indført i 2007 som følge af
Hjemmeværnets reorganisering, HJK 6301‘s
nedlæggelse
og
oprettelsen
af
AS‘s
hjemmeværnssektion.
Formålet var gennem medlemsfællesskab med
Kongens Livjæger Korps Skydeselskab at tiltrække
medlemmer fra HJK Kastellet til vore foreninger.
Tiden har vist, at der ikke er interesse i projektet
hverken fra KLK‘s side eller fra personellet i HJK
Kastellet, hvorfor bestemmelsen er uden værdi.
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Højtidelighed og reception
i anledning af
350 året for Stormen
på København
11. februar 2009
Siden 1918 har AS - som oftest ofte i al
stilfærdighed
ophængt
krans
ved
mindetavlen i Kongeporten på Christiansborg.
I år - på 350 års dagen - blev
kransenedlæggelsen helt speciel.
Der var inviteret en lang række gæster,
foreninger og enheder til at deltage ved
højtideligheden og i den efterfølgende
reception.
Der
var
faner
fra
Hjemmeværnskompagni Ka-

„Høje formand“
byder
velkommen.
Bag æresgæsten
ses AS‘s fane
med Kjæften og
Underkjæften

Æresgæsten hilser på „Ledende Senior“
for Studenterforeningen.

stellet, Studenterforeningen og AS, med
Kjæften som fanevagt og Underkjæften som
fanebærer. Hjemmeværnets Tambourkorps
spillede.
Kl. 16.30 var alle - ca. 160 - på plads i
porten, og Høje Formand forklarede kort, hvad
der ville ske. Kl. 16.40 hentede han
æresgæsten, oberst kammerherre Lasse
Harkjær, chef for Den kongelige Livgarde og
kommandant i København. Formanden bør
velkommen og obersten holdt en kort tale,
hvor han trak historien og forsvaret af
Danmark frem til vore tiders engagement i
Afghanistan.
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Æresgæsten, oberst
Lasse Har-kjær, chef
for Den kongelige
Livgarde,
kommandant
i København, taler
I baggrunden:
Tambourkorpset og
HJK Kastellets og
Studenterforeningens
faner
Herefter ophængtes AS‘s krans
af XX- og X-formændene Mogens
Løppenthien og Steen Kledal,
ledsaget af Skyttesignalet, som
Tambourkorpsen havde lært til
lejligheden.
Dansk-Skaansk Forening ved
formand Jørgen Brandt nedlagde
også en krans.
Efter at fanerne var ført ud, førte
formanden og obersten an i den
korte vandretur til Tøjhusmuseet,
hvor receptionen fandt sted i
Kanonhallen, hvor der - med
museets velvillige hjælp var
opstillet geledder af vin, øl og
vand og skåle fyldt med „knas“.

Nogle af de inviterede gæster:
Oberst
Anders
Olesen,
chef
Totalforsvarsregion
København, oberst Niels Winkler, stabschef, på dagen
fungerende chef, for Hjemmeværnet, oberstløjtnant Jørgen
Holmen, chef for HJV-distrikt København og Ole Frantzen,
direktør for Statens Forsvarshistoriske Museum. Yderst til
højre: Peter Koefoed, som var AS‘s hjemmeværnssektions
drivende kraft i arrangementet.

Kaptajn Max Roe, junior, chef for HJK Kastellet, foran
kompagniets deltagere. Lige bag chefen står
Jens Ole Christensen, tidl. chef for HJK 6301,
som var den, der aktivt arrangerede receptionen.
Bag kompagniet står Dansk-Skaansk Forening,
med formanden Jørgen Brandt foran.
Her har han nedlagt foreningens krans.
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A

B
C

A: „Ledende Senior“ Niels Vilstrup-Møller med ca. 40 deltagere fra Studenterforeningen,
B: Max Roe, senior, Støtteforeningen for HJK Kastellet og
C: XX-formand Mogens Løppenthien foran AS-deltagerne, hvor bl.a. ses: Peter
Willems, Birger Hoff, X-formand Steen Kledal (med AS‘s krans), Peter
Plaskett, Sigvard Andersson, P7, Henrik Franck og Niels Schou.
Da alle havde fået noget i glassene tog
formanden igen ordet. Han forklarede indledningsvis, hvorfra AS-traditionen med kranseophængning stammede og læste bestyrelsesbeslutningen fra 19. april 1918:
„Fra Komitéen for Mindegaven over Københavns Forsvar i 1659 var indgået Forespørg-,

XX- og Xformændene
har ophængt
AS‘s krans.

Underkjæften
sænkede
AS-fanen,
og
Tambourkorpset
spillede
Skyttesignalet

sel om Foreningen vilde modtage et Beløb
paa 180 Kr. og forpligte sig til hvert Aar ved
Tavlen paa Christiansborg Slot at ophænge en
Krans signeret paa det ene Baand „10 – 11
Februar 1659“ og paa det andet Baand
„Akademisk Skytteforening“. Det vedtoges
med Tak at modtage Beløbet og at paatage
sig den dermed følgende Forpligtelse“.
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Receptionen i Kanonhallen på Tøjhusmuseet.
I forgrunden ses Johan Goth, Svend Mørup, Henrik Mørkeberg, Niels Schou, Steen Kledal og
Sigvard Andersson. Længere tilbage ses bl.a. Peter Plaskett, Birger Hoff og N.E..O. Hansen.
Herefter takkede han de deltagende:
- Æresgæsten oberst Lasse Harkjær
- Oberst Finn Winkler, stabschef fungerende chef - for Hjemmeværnet
- Oberst
Anders
Olesen,
chef
for
Totalforsvars-region København
- Överstelöjtnant Sigvard Andersson, P7,
som i dagens anledning måtte finde sig i
at være „fjenden“, men af formanden blev
udnævnt til at være „vor bedste ven
hinsidan“
- Oberstløjtnant Jørgen Holmen, chef for
Hjemmeværnsdistrikt København

- Museumsdirektør Ole Frantzen, Statens
Forsvarshistorisne Museum, omfattende
bl.a. Tøjhusmuseet
- Ledende senior Niels Vilstrup-Møller, Studenterforeningen. Foreningen var mødt
med ca. 40 deltagere
- Formand Jørgen Brandt, Dansk-Skaansk
For-ening, som kom med ca. 15
medlemmer
- Kaptajn Max Roe, junior, kompagnichef,
med
deltagere
fra
Hjemmeværnskompagni
Kastellet,
hvorunder også hører
- Musikbefalingsmand Jens Ole Greve
Madsen,
leder
af
Hjemmeværnets
Tambourkorps
- Max
Roe
Senior,
formand
for
Støtteforeningen for kompagni Kastellet
- Deltagere
fra
Motoriseret
Infanterikompagni København City, som
dog alle også var AS-medlemmer
Henrik og Pia Franck,
Sigvard Andersson,
Mogens Løppenthien,
Jørgen Søe Westergaard (i baggrunden),
Steen Kledal og
Niels Schou.
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”Høje Formand” takker deltagerne
- Formand Orla Winckelmann, som deltog
med nogle medlemmerer fra Kongens
Livjæger Korps Skydeselskab
- Redaktionen fra Militærhistorisk Tidsskrift
- og sidst, men ikke mindst rigtigt mange
AS‘ere - ca. 40, med speciel tak til XX- og
X- formændene for kranseophængningen.
Det var en meget flot deltagelse, i alt ca.
160.
Formanden sluttede med at takke de, som
havde deltaget og støttet arrangementet:
- Æresgæsten
- Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og
- Støtteforeningen for HJK Kastellet,
som begge havde ydet økonomisk bistand,
og
- Direktør Ole Frantzen,
som havde gjort det muligt at holde
receptionen i Kanonhallens flotte ramme.
Kay Søren Nielsen, tidl. museumsinsp. og
kmp-chef for HJK 6301, og medlem af
bestyrelsen for Inge og Jørgen Pangels
Mindelegat.

Mindehøjtideligheden og receptionen
gennemførtes med støtte fra
Inge og Jørgen Pangels Mindelegat,
Støtteforeningen for HJK Kastellet og
Statens Forsvarshistoriske Museum

Til sidst gav han ordet til Kay Søren Nielsen,
som berettede historien.
Han startede med baggrunden, berettede
om krigshandlingerne og de politiske forhold i
tiden, hvorefter han på særdeles interessant
og illustrativ måde førte de frivillige studenters
virksomhed gennem krige, mod- og medgang,
helt frem til nutiden, med Hjemmeværnets
oprettelse - og Studenterdelingens særlige
status i kompagni 6301.
Herefter blev baren og udskænkningen genåbnet, og snakken gik livligt en times tid, indtil
de sidste gik hjem ca. 18.30.
Det var alt i alt en rigtig god og positiv
oplevelse, som utvivlsomt vil være AS‘s
største arrangement i 2009.
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Høje Sandbjerg

Om Bjerget i vintermånederne
Arrangementer
Sæsonen blev sluttet som tidligere år, for
Sandbjerginspektionens vedkommende med
en vinterstue den 13. december, men først
den 17. kunne vi lukke lejren efter årets sidste
kunde. Vinterstuen tiltrak kun 12 personer i alt,
inklusive inspektionens 4 deltagere, 1 gæst og
1 barn. Axel og Susanne Hartmann kom
medbringende et billede med danske
lokalforsvarskæmpere
gennem
tiderne.
Billedet er efterfølgende hængt op i D-messen
ved ovnen. Popp havde kréeret en
konkurrenceopgave, (med umiskendeligt præg
af hans hyppige rejser til Norge). Popp og Pia
havde forberedt arrangementet, så alle
hyggede sig. Det eksklusive mindretal, som
havde fundet vej til Lejren i den anledning, er
dog næppe tilstrækkeligt til, at arrangørerne vil
gentage aktiviteten, med mindre der kommer
klare indikationer fra medlemmerne om det
ønskelige deri.
Interne aktiviteter
Lejren står nu vinterlukket, dvs. at vandet er
tappet af de gamle barakker, mens
installationen i den ny Barak 5 er frostsikret,
så der kan skaffes vand til det daglige arbejde.
Beredskabstjenesten
i
kommunen
har
foretaget brandsyn, hvilket herefter vil ske
hvert andet år. Forholdene blev fundet i orden.
Dongs entreprenør har her i frostperioden
foretaget yderligere retablering efter de store
gravearbejder for kabelanlægget til den ny
transformerstation. Endelig overfladejustering
sker først til foråret om nødvendigt.
Overskydende „stabil grus“ fik vi rådighed
over, og det er brugt til vejforbedring ved
mindemuren og på Topstien. Sidste vinter
fortsatte vi hegnssætningen mod naboen mod
sydøst, selvom naboen egentlig skulle have
sat resten af hegnet. Nu har han så leveret et
antal stolper som vi for godt naboskabs skyld
nok også nedsætter en del af, så skellinien
følges.
Udvidelsen af vore kabelanlæg til vort overvågningsanlæg er fulgt op med dokumentation
af alle tracéer og samleboxe. Efterfølgende

Hartmanns gave i D-messen
har
vintervejret
givet
plads
til
at
dokumentationen vedrørende Barak 5 og
genindretningen af Barak 1 er bragt á jour,
hvilket
længe
har
været
en
dårlig
samvittighed.
Administration
Årligt skal vi indberette til de kommunale
myndigheder, hvem der har skudt hvornår og
hvor mange skud, der er afgivet. Det skal ske
inden 10 februar, og det skete derfor d. 31.
januar. Vi må som bekendt skyde civilt 5
gange pr. år af „miljømæssige“ årsager.
Forsvarets
(hjemme-værnets)
eventuelle
skydninger tæller ikke med i den forbindelse.
Barak 1 fortsættelse
Det er ønskeligt, at genindretningsprojektet
bliver fulgt op med et nyt isoleret tag, idet det
er forudsætningen for at kunne sætte nye
vinduer i bygningen med udluftningsmulighed.
Budgettet herfor lyder på ca. 240.000 kr.
Ansøgninger sendes derfor til „nær og fjern“
efterhånden som vi får idéer dertil. Det har
foreløbig
resulteret
i
et
tilsagn
fra
„Bygningsbevaringsfonden af 1975“ på 20.000
kr til udnyttelse i 2009. Derefter vil tilsagnet
falde bort.
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Rydningsweekend:
Nyordning af indkaldelse.
De senere års erfaring med svigtende deltagelse i lejrens
rydningsweekends har ført til en nyordning af indkaldelsen.
Mange medlemmer har måske haft den mening, at der må være
ryddet nok. Nu er det imidlertid sådan, at inspektionen ikke har
nogen aftale med naturkræfterne i den høje himmel, hvorfor
træer bliver ved at vokse og nye vækster slå an. Bl.a. derfor må
der årligt bruges et stort antal timer på pleje af området.
Endvidere er der noget, der hedder slid på veje og bygninger. I
stedet for forgæves at annoncere her i bladet, har vi valgt at lave
en e-mail liste med navne på de, som tålmodigt vil høre på
inspektionens „kalden på assistance“. Foreløbig har 7 personer i
den nærmeste kreds meldt sig. Metoden giver mulighed for
individets indflydelse på planlægningen.

DERFOR BØR DU MELDE DIG VED AT SENDE FRANCK EN
MAIL OM DIN MULIGE DELTAGELSE. VI KAN OGSÅ
HÅNDTERE TELEFONBESKEDER, SÅ COMPUTER ELLER
INTERNET-FORBINDELSE ER IKKE NØDVENDIG.

GØR DET NU!
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, men vi gør det snart)

Kontakt Henrik Franck, 30272136 eller mail
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Feltsport

Bøftur - 6. december 2008
Intet referat

Arrangøren Nis Schmidt overrækker Francks Ugle
til vinderen N.E.O.Hansen, mens Birger og Torkild
tilsyneladende demonstrativt kigger væk.

Kortet.
Nederst, som det reelt så ud,
og øverst, som vi fik det udleveret på spejlvendt kort og med
kun ½-delen af posterne indtegnet.
Resten skulle vi selv beregne os
frem til ved spejling over en akse.

Dette er ikke just AS‘s juniorafdeling. Ølgaard og Beck (tilsammen 162 år) klæder om til løbet
(på resultatlisten ses, at de fandt mange poster) og til frokosten sammen med Erling
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Mogens Løppenthien
(som ikke løb),
Peter, Erik og Vagn

Bøftursresultat
(fradrag for løbstid
over 90 min. og
handikap)

Plac.
Ufk
Ufk
9
8
7
6
5
4
3
3
1

Løbs- Løbs- Antal Post- Handitid points poster points
kap
Finn Beck
Anders Ølgaard
Carsten Sveding
Jesper Mechlenborg
Erik Folkersen
Birger Hoff
Peter Werling
Torkild Glaven
Erling Heidler
Vagn Laursen
Niels-Erik O. Hansen

104
108
97
90
86
89
97
88
86
87
91

106
90
86
89
118
88
86
87
93

7
11
13
13
12
16
21
16
14
18
19

60
66
76
76
71
106
156
106
105
126
136

Points
i alt

50
70
75
60
50
75
80
60
70

176
150
147
126
118
113
107
107
91

Feltsportssektionens aktiviteter 2009
Aktiviteter med fed skrift arrangerer vi selv. Til de andre foreslår vi, at vi stiller hold.
DAG

DATO

Mandag 2. februar
Tirsdag 24. marts

AKTIVITET

Årsmøde kl. 1930
Feltsportskursus
(AS vært ved kursusstart)
Lørdag
2. maj
SM O-løb, Stafet
Lørdag 16. maj
Klubmesterskab i O-løb
Lø/Sø
13.-14. juni AS-P7
Fredag
4. sept.
DM Feltsport
(eller 21. august)
Lørdag
12. sept.
DM O-løb, Stafet
Lørdag 19. sept.
Åbent klubmesterskab
i O-biathlon
Tor/Fre
24.-25. sept. DM O-biathlon
Fr/Lø/Sø 16.-18. okt. Åbent DM O-biathlon
Lørdag 5. dec.
Bøftur

STED

ARRANGØR

Hørsholm
Birger
Bjerget & Rude Skov Carsten & Nis
St. Dyrehave
Herlufsholm
Bjerget & Rude Skov Torkil
Danmark
AS
Sønderjylland
Velling
Aarhus 1900
Bjerget & Rude Skov Birger & Jørgen P
Bornholm
Thisted
Bjerget & Rude Skov NEOH
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Hjemmeværn

Intet referat.

Bøftur

Paraden med
god deltagelse

7. december 2008

Formiddagen gik med enkeltmandskonkurrencen om Kjæftoratets Lommekniv,
med bl.a.:
Førstehjælp: Meget
realistisk. Offeret, Christian Bergqvist, hylede i hvert
fald som en stukken gris.
Våbenadskillelse og -samling
og skydning

Worm
underholder

Bergqvist overlevede
både førstehjælp og bøflegat
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Hovedbordet
og
jubilarbordet

Jubilarerne

De unge

Claus Ahnfeldt-Mollerup overrækker
Mollerup-legatet til Mathias Hertz.

HUSK: 4. maj arrangementet - invitation side 6
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Skydning

Skydermøde.
tirsdag 28. oktober 2008
Ny skydeinspektør:
Det første punkt på dagsordenen var at finde
en ny skydeinspektør. Grundet manglende tid
og ressourcer til at udføre hvervet, samt
forventet afslutning af studie, har den gamle
skydeinspektør måtte melde pas til at
genopstille.
3745 Finn Scheibye meldte sig som mulig
afløser, og opstiller derfor til valg.
.
Dansk Skytte Union:
AS har i tilmeldt sig yderligere en
interesseorganisation, dvs. at vi er nu både
medlem af De Danske Skytteforeninger og
Dansk Skytte Union. Vi kan derfor stille op til
DSkyU’s
stævner
og
skyde
deres
programmer.
DGI-byen - ombygning:
DGI-byen har i flere runder varslet en
ombygning, og planerne har skiftet et par
gange, men ligger nu (formodentlig) fast,
således at der i løbet af 2009 påbegyndes en
ombygning, der vil give mere plads bag skydebanerne. Det kan påvirke afviklingen af den
daglige træning, men vi vil blive varslet
Grovpistol skydning:
Ligesom sidste år er der mulighed for, at vi
kan skyde grovpistol i DGI-byen. Det koster
som minimum 1.000 kr., og skytterne kan kun
skyde med (af DGI-byen) godkendte
blyprojektiler. Adspurgt var der ikke interesse
nok i forhold til udgiften, så vi tilmelder os
fortsat ikke til ordningen.
Amtsstævne:
Ligesom de forrige år bliver der afholdt en
amtsturnering over fire runder. Skytterne blev
adspurgt, og der var ikke interesse for at stille
et 15 m std.gevær hold, men der kunne findes
interesse til to hold på pistol.
KSC - pistolskydning:
I løbet af det forløbne år, meldte 4219
Alexander Khalileev sig til at være ansvarlig
for afviklingen af den daglige træning på 25 m
pistolskydningen, og overgangen skete uden
problemer. Desuden var der ønske om
udvidelse af baner/skydetid.

Grundet gnidninger, når vi deler baneafsnit
med andre foreninger, er der ønske om at vi i
stedet for 5 baner, bestiller flere. Dette betyder
desværre at vi skal bestille hele 10 baner,
hvilket der ikke er skytter til. I stedet
besluttedes det, at vi udvider skydetiden om
lørdagen med en time, således at der skulle
være lidt mere tid.
I august stillede foreningen lidt akut et hold til
amtsmesterskabet på hhv. 25 fin pistol og 25
std pistol. Det gav så gode resultater, at holdet
fik mulighed for at deltage i DM i Jylland kort
tid efter. Beklageligvis var varslet så kort og
skydetiderne så ufleksible, at vi ikke kunne
stille skytter nok til et hold. Derfor besluttede vi
i år at planlægge hold i god tid, så der kunne
afsættes tid i kalenderne .
Oprettelse af ammunitionssalg:
Det har længe været inspektørens intention,
at der skulle oprettes ammunitionssalg på
KSC, men det er ikke sket. Adspurgt viste det
sig at skytterne faktisk ikke var interesseret i et
ammunitionssalg, idet de var tilfredse med
måden, det bliver håndteret på nu.
Kontaktperson til SKAK-huset:
Siden 4211 Paul Mackintosh måtte melde
fra, har AS ikke haft en kontaktperson til at
tage sig af SKAK-huset. En sådan skal findes
meget snart. Formanden påpeger, at det er
absolut nødvendigt, at dette problem bliver
løst. Der blev ikke fundet en til mødet, hvorfor
evt. interesserede ikke skal tøve med at
kontakte skyderinspektøren eller formanden.
Terrænskydning - pistol:
Interessen har i 2008 været meget lav.
Såfremt dette ikke retter sig i 2009, vil vi
afholde færre terrænskydninger på Bjerget .
Skiveholderne på Bjerget er blevet tiltagende
upopulære blandt skytterne. Der er et bredt
ønske, at der findes end lettere løsning, der er
lige så fleksibel mht. skiveopstillinger, men
lettere og hurtigere at stille op og tage ned.
4195 Alex Datcu og Lars Hartmann meldte sig
til at lave en prototype, så denne kan stå klar
til første pistolterrænskydning i 2009.
Terrænskydning - gevær:
Ligesom sidste vinter forventes det, at der vil
være god interesse for vinterterræn på KSC.
De bliver afholdt løbende over vinteren.
Morten Hammer er primus motor på
foreningens deltagelse i disse.
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Sidst blev det nævnt, at foreningen i år skal
afholde både AS-P7 og Uni-match i
København. Adskillige råd og idéer blev
modtaget, ligesom der også var et par tilsagn
som hjælpere.
Eventuelt:
Et par skytter var interesserede i at skyde
nogle lidt „hurtigere“ pistol discipliner, som
ikke kan skydes under vores nuværende to
interesse-foreninger. En evt tilmelding skal be-

Pistolterrænskydning
2. november 2008
Dette var årets sidste chance for at nyde
Bjerget med våben i hånd, og efter den meget
ærgerlige aflysning af sidste terrænpistol, var
der en flok stædige AS‘ere, som drog til
Bjerget for at afslutte med manér.
Det blev annonceret til at blive en atypisk
terrænskydning, men hvor atypisk den blev,
overraskede folk. Samtidig var det sidste
gang, at vi skulle bruge lang tid til at montere
skiverne på de lange stænger. Ved
skydermødet blev der nedsat et udvalg, som
skulle komme med en løsning, så vi kunne
have fast monterede skiver til hurtig
opsætning.
Vejret vist sig fra den bedste side årstiden
taget i betragtning med lidt skyer og solstrejf
uden regn og temperaturer, der var over
gennemsnittet.

handles på en generalforsamling, og Jakob
Andersen og Carsten Trebbien meldte sig til at
udfærdige forslag, således at det kan komme
med på næstkommende generalforsamling.
Skydeinspektøren takkede for god ro og
orden, og mødet afsluttede ca. kl. 21,
hvorefter et par skytter udnyttede muligheden
for at få skudt lidt.
4151 Mathias Hertz
Til gengæld var banelæggeren blevet
bæløjet, det indtryk fik man i alle tilfælde på
sidste station. Den store gule skive har altid
været på den fjerneste side af søen, det er en
naturlov. Men nu stod den nærmest
standpladsen og bag søen stod en lille sort
plet. NOVA
En af skytterne havde medbragt kone og
barn, og da det gjaldt om at udnytte
arbejdskraften mest muligt, blev kone og barn
sat til at tage en vagttørn, medens vi andre
skød løs.
Det viste sig, at banelæggeren ikke var helt
så bæløjet som det først så ud til, for
skydetiden på det store mål var 4 sekunder og
målet på den anden side af søen var på 20
sek. i liggende skydestilling (der var
liggeunderlag).
De øvrige stationer lignede sig selv, selv om
skydetiderne lå på den korte side af 10
sekunder og faldmålet faldt langsomt.
Efter skydning og oprydning var vejret så
godt, at vi spiste udenfor på bakken nord for
barak 1-2 og kunne nyde udsigten ud over
dammen.

Bruger han mon sortkrudt ?
Navn
Alex Datcu
Christoffer Jespersen
Mathias Hertz
Ole Hasselbald
Niels Lund

1
8s S
6
6
5
4
3

2
9s S
6
6
6
1
5

Forhåbentlig sidste gang, vi bruger det system
3
4
5
6
7
Skive Sum Total
10s S 7s S 4s S 8s HK
20s L
4
6
6
5
4
18
40
58
6
6
6
6
0
18
38
56
6
4
6
5
0
18
32
50
3
2
6
6
0
12
21
33
4
5
4
0
0
11
21
32
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Juleafslutning i DGI-byen
Tirsdag den 16/12 2008.
Som traditionen byder, blev årets afslutning
fejret med hygge, glögg, æbleskiver og
skydning. Der var lavet rigelig med
æbleskiver, ligesom kogepladerne var fremme
til at varme glöggen. Men inden glöggen var
der lige den obligatorisk juleskydning, som
skydes på de traditionelle juleskiver, med fri
skydestilling og våben. Dog måtte det
indskærpes at det skulle være cal. .22 i år, idet
et par skytter havde planlagt at skyde med
luftvåben for at opnå en unfair, usportslig, og
ikke mindst meget „ujulet“ fordel. Deltagelsen
var rigtig god, æbleskiverne blev spist, og AL
glöggen blev drukket! Efter den fuldstændigt
upartiske, men stærkt subjektive vurdering af
„skønhed“ af skiverne, ved pointlighed, endte
det med følgende resultat:
3745
4219
3448
4249
4211
4151
3990
4001
4150
4217
4195
3898
3582
4256

Finn Scheibye
Alexander Khalileev
Bo Scheibye
Thomas Hermansen
Christoffer Jespersen
Mathias Hertz
Hans Jørgen Vaaben
Pia Vaaben
Betina Lynnerup
Anders Rahbek
Alex Datcu
Lars Worsaae
Ole Hasselbalch
Anette Studsgaard
Gunvar Hasselbalch

200
200
198
196
195
195
195
195
192
190
187
160
46 (pistol)
37 (pistol)
14 (pistol)

Glædelig Jul og Godt Nytår!
4151 Mathias Hertz

Nye pokaler
Så har jeg fået flettet resultater i stor stil.
Vedhæftet er de foreløbige resultater og
pokaler. De tre pokaler er nyoprettede,
statutterne kommer i en samlet folder, med de
eksisterende pokalers statutter. Men kort:
„15 std. gevær“:
Sum af 10 bedste serier på 15 std. gevær.
Ved pointlighed er det skytten med den
bedste serie der vinder. Ved lighed på denne
sammenlignes de efterfølgende serier indtil
der er forskel.
Skulle pointlighed på alle 10 serier forekom-

me,skydes der om kap første passende
skydedag efter skydeåret er slut (dog senest
skydedagen inden præmiefesten).
Kapskydningen foregår med et skud af
gangen, indtil en skytte har skudt mere end
den anden.
„15 std. pistol“:
Sum af 10 bedste serier på 15 std. pistol.
Ved pointlighed er det skytten med den
bedste serie der vinder. Ved lighed på denne
sammenlignes de efterfølgende serier indtil
der er forskel.
Skulle pointlighed på alle 10 serier
forekomme, skydes der om kap første
passende skydedag efter skydåret er slut (dog
senest skydedagen inden præmiefesten).
Kapskydningen foregår med 5 skud af
gangen, indtil en skytte har skudt mere end
den anden.
„Den unavngivne pokal“
Sum af 10 bedste serier på 15 std. pistol, 2
bedste serier 25 m std. pistol, 2 bedste serier
25 m fin pistol og 1 serie mil. hurtigskydning.
Ved pointlighed er vinderen skytten med flest
serier registreret totalt (i 15 std. pistol, 25m
std. pistol, 25m fin pistol og 25m mil.
hurtigskydning).
Skulle der fortsat være lighed, afgøres
pokalen ved kapskydning på 15 m std pistol, 5
skud af gangen indtil vinderen er fundet.
Forbehold for indtastningsfejl fra KSC
resultater idet jeg manuelt har siddet og tastet
fra den PDF Alexander udsendte i søndags.
Når jeg får excel versionen, ryger det
forbehold, og det sker nok snart, for jeg har
først bedt om den i dag.
Der er ligeledes forbehold for „logiske fejl“;
der ligger en del excel-“programmering“ bag
pokal-listen, hvor der kan være begået logiske
fejl (taget næstebedste resultat i stedet for
bedste). Jeg har gennemgået med stikprøver
(top 3 plus et par andre), og der blev ikke
fundet nogen fejl. Den endelige og gyldige
liste bliver selvfølgelig kontrolleret for alle
skytter.
Navnene på pokalerne ligger ikke fast, idet
pokalerne fortsat ligger under „Lorna’s sofa“
(Høje Formands viv, hvis man skulle være i
tvivl), hvorfor de kan være indgraverede med
navne.
4150 Lynnerups forbedringspokal er endnu
ikke optalt og udregnet.
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Vinterfeltskydning
nr. 5
Lørdag den
7. februar 2009
Vinterfeltskydning på Kalvebod er
en god måde at se, hvad
feltskydning
er
for
noget.
Afstandene er kende 100 m, 200 m
og 300 m, men det er stadig nemt at
stille galt. Både i højde og side.
En flok AS’er mødtes om
morgenen i SKAK- huset, for at
være klar til en skydetid kl. 9.30
præcis. Ved ankomst bredte sig en
afslappet stemning, da første
skydehold ikke var startet endnu
grundet tåge; en tåge så tæt at man
ikke
kunne
se
de
forreste
sigtemidler og slet ikke skiven.
Efterhånden lettede tågen og med
40 min. forsinkelse kunne permen
blive udleveret og 5 AS’ere starte,
den 6. startede på 1. hold, da han
skulle
være
banekommandør
senere.
Indskydning 200 m. Samtale på
standpladsen:
Spørgsmål: „De ligger til højre, hvor
meget skal jeg klikke i siden“. Svar:
„Prøv x klik til venstre“
2. station: Afstand 100 m og et
mål, en lodret sigtespalte. En rigtig
feltstation, hvor man ligger direkte
på jorden uden halvtag og kan
mærke fugten krybe ind gennem
bukserne.
Samtale ved skiverne:
„Det var mærkeligt, jeg ramte ikke
på 100 m !“. „Klikkede du ned ?“.
„Jaa, kan det være den nye jakke
?“. „Absolut ja, man skal altid bruge
det samme tøj hver gang !!!“
Som bevis på den påstand var
hans skive fuld af huller, som kunne
dækkes med en 20-krones mønt.
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Turen fortsatte fra station til station på
skydecenteret ude større ventetid (lidt
unormalt),
indtil
vi
kom
til
langdistancebanerne, hvor man igen
skulle tænke på afstande og klik på
sigtemidlerne.
Station 5, første bane på 300 m,
markering af bane 1, „Bane 1; 0 træffere“.
„Waaath !?!“ (jeg garantere ikke for
antallet af a-er er korrekt)
Efter skydning samledes alle skytterne i
SKAK-huset til debrifing, og samtlige
skytters resultater blev læst op, lige indtil
vi nåede til bane 10.
„Skal I også høre bane 10, den er så
kedelig“. „OK, fuldt hus på samtlige
stationer“.

Se dette var en rigtig feltskydning, og alle gik
over i Krudthuset for at få frokost og støtte
kantinen. Her gav Finn chokolade til alle der
deltog.

Skydeprogram langdistance - forår 2009
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).
Resultater fra KS’ aftenstævner og øvrige åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men
tæller kun til foreningens øvrige skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag.
Efter aftale kan skydninger til skyttekongeskydningen i det enkelte tilfælde skydes søndag.
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

21 marts
28 marts

1. skydedag, 1. xxx 3x5 skud 200 m
Alm. træning, 300 m.
DM 15 m pistol. Kontakt
Indskydn. til terrænsk.
mathias.hertz@gmail.com for info
200 m manuel
Dobbelt geværterræn,
Tilmelding til
Jægerspris
mhammer@post3.tele.dk før 16. marts

Sø 29 mar.

Onsdag d. 1. april kl.16-19
4 april
Alm. træning, 200 m
18 +19 aprl

1. Foss, 15 skud ligg.
300 m kan skydes samtidig med HSS åben
Onsdag 22 april kl.16-19
25 april
2. xxx, 3x5 skud, 200 m
Tirsdag 28 april kl. 17-19

Eksterne stævner tilmelding, bem.

KS aft.stævne, 300 m. Tilm. på banen
DM 15 m riffel.
Kontakt finn@scheibye.dk for info
HSS åben, 300 m.
Kontakt finn@scheibye.dk for info
KS aft.stævne, 300 m. Tilm. på banen
Kursus, geværterræn, Ulfborg, 24. 26. april. Tilm. på www.skydetid.dk
DDS Storkøbenhavn, 200 m turnering
Udtagne skytter

2 maj
Sø 3 maj

2. Foss, 15 skud ligg., 300 m. Nordisk program
Geværterræn Øst,
Tilm. til mhammer@post3.tele.dk
Jægerspris
før 18. april
Onsdag 6 maj kl. 16-19
KS aft.stævne, 300 m. Tilm. på banen
9 maj
3. xxx, 3x5 skud, 200 m
16 maj
3. Foss, 15 skud ligg. samt Collet, 3 x 10 skud, 300 m
Kan skydes samtidig med KSF åben, se nedenfor
13+ 16-17 maj
KSF åben ½ match og 60 ligg., 300 m.
Kontakt finn@scheibye.dk for info
Tirsdag 19 maj kl. 17-19
DDS Storkøbenhavn, 200 m turnering
Udtagne skytter
Onsdag 20 maj kl. 16-19
KS aft.stævne, 300 m. Tilm. på banen
23 maj
P7-træning, 300 m, evt. 200 m
30 maj
P7-træning, svensk & dansk skydning
Onsdag 3 juni kl. 16-19
KS aft.stævne, 300 m. Tilm. på banen
6 juni
P7-træning, svensk & dansk skydning
Tirsdag d. 9. juni kl. 17-19
DDS Storkøbenhavn, 200 m turnering
Udtagne skytter
Lø 13-sø 14 juni AS-P7 på Kalvebod
Udtagne skytter. Særskilt program
Henv. til finn@scheibye.dk for info
Onsdag 17 juni kl. 16-19
KS aft.stævne, 300 m. Tilm. på banen
Lø 20 juni
4. xxx. 3 x 5 skud, 200 m.Sidste skydedag
- sø 21 juni
Point opnået til Schmiegelow pokalen
tæller dobbelt Pistolterræn Øst, Hanebjerg
28 juni - 5 juli

Alle mand af hus

Landsstævne, Holbæk

ID.NR. 47642

