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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening
KJÆFT LXIX
Til AS jubilarer samt øvrige medlemmer af AS og andre inviterede.
Det LXIX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at indbyde til

BØFTUR søndag den 6. december 2009
Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev
videreført af HVK 6301, som nu er nedlagt. AS og Kjæftoratet er nu ene om
at videreføre Korpsets og Kompagniets traditioner.
Jørgen Pangel var tidligere CH/HVK 6301, og det er i hans ånd bøfturene
gennemføres. Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat, der gør
det muligt at videreføre disse traditioner.
Stillested:
Høje Sandbjerg Lejren.
Stilletid:
Se programmet
Påklædning: Uniform (kamp- eller tjeneste- efter eget valg og vejret) alternativt pæn civil m. anlagte store dekorationer.
Medbringes: Madpakke og AS sangbog.
Program:

0930
0945-1115
1115:
1130:
1200:
1500:

Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren.
(Udvalgte stiller tidligere efter aftale).
Aktiviteter jvf. traditionerne
Parade
(seneste mødetid for jubilarer og gæster)
Jubilarportvin m.m. Jubilarerne samles i
undermessen.
Bøftursfrokost i mandskabsmessen med
uddeling af de traditionelle legater.
Fanesang
(forventet tidspunkt)

Med AS hilsen Peter Pajhede Nielsen, Kjæft LXIX
Tilmelding senest 30. november
(eller hellere så snart I modtager bladet)
til Hjemmeværnssektionen, Peter Willems
peter-willems@adslhome.dk eller 2810 6749

HUSK også feltsportssektionens BØFTUR
lørdag den 5. december
Se invitationen side 10.
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Foreningen

<

Afdøde
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1028 Claus Ahnfeldt-Mollerup 6. oktober
(nekrolog side 5)

Æret være hans minde

Runde fødselsdage 2009/10
8.
9.
29.
17.
8.

dec.
jan.
jan.
feb.
mar.

4168
4076
4068
3937
0827

Poul Bay Beenfeldt
Gunnar Toftegaard
Kjeld Jensen
Axel Hartmann
Palle A. Bruun

70 år
40 år
75 år
70 år
90 år

Arrangementer 2009
5. december
6. december
15. december
x. december

10.00
09.30 +
17.00
19.00

Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Skydning

Bøftur (invitation side 10)
Bøftur (invitation side 3)
Sæsonafslutning
Sæsonafslutning

Bjerget
Bjerget
Blågård Skole / Privat
DGI-byen

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

Sæsonstart
Sæsonstart
Årsmøde
Sæsonstart
Rengøringsdag
Rydningsweekend
Gule ærter
Generalforsamling
Præmiefest
Pistol terræn
Arr. m/ foredrag
Klubmest. O-løb
Sæsonafslutning
Sct. Hans aften
Sæsonstart - pistol
Sæsonstart - langdist.
Sæsonstart
AS-skovtur
Klubmestersk. O-biathlon
Universitetsmatch
Rydningsweekend
AS-P7 - 90 års jubilæum
Årsmøde
Sæsonafslutn. - langdist.
Sæsonafslutning - pistol
Bøftur
Bøftur
Sæsonafslutning
Sæsonafslutning

DGI-byen
Hellig Kors Skole
Hos 1. feltsportsinspektør
Kalvebod / SKAK-huset
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Hellig Kors Skole / Bjerget
Bjerget
Kalvebod / SKAK-huset
Kalvebod / SKAK-huset
Blågård Skole
?
Bjerget
Jylland (AS Århus arr.)
Bjerget
Revingehed
DGI-byen
Kalvebod / SKAK-huset
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Blågård Skole / Privat
DGI-byen

Arrangementer 2010
x. januar
x. januar
x. februar
x. marts
x. marts
En weekend
22. april
22. april
x. april
x. april
5. maj
x. maj
x. maj
23. juni
x. august
x. august
x. september
?
x. september
25.-26. sept.
En weekend
23.-24. oktober
x. oktober
x. oktober
x. november
4. december
5. december
x. december
x. december

19.00
17.00
19.30

18.30
20.00

17.00
10.00
17.00
19.00

17.00

19.00

10.00
17.00
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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Erling Heidler

1028 Claus Christian Ahnfeldt-Mollerup
 11. januar 1938

= 6. oktober 2009

Claus Ahnfeldt-Mollerup blev født i en særdeles
nationalt sindet og forsvarsvenlig familie med
moder Ruth og fader Thøger, der udover sin
tjeneste i hæren, som gammel skytte var blevet
beordret til at starte en terrænsportsuddannelse i
AS i 1937. Denne afdeling udviklede sig efter 9.
april 1940 til en rugekasse for en ikke ubetydelig
del af modstandsbevægelsen. 1. februar 1945
blev T.A-M arresteret af Gestapo, torteret og
anbragt i tagetagen på Shellhuset. T.A-M blev
dræbt ved bombardementet 21. marts 1945.
(find PDF-fil med Claus’ beskrivelse heraf på
www.as-kbh.dk, under Foreningen, Historie).
10. juni 1945 blev Mollerupstenen afsløret på
”Bjerget”. En kreds af skytter påtog sig hvervet
som ”reservefædre” for Claus, et hverv der blev
taget meget alvorligt og først ophørte, da de alle
efterhånden var gået til Ryes brigade - men det
var naturligvis Claus’ mor, Ruth A-M, der alene
stod for ansvaret for, at han kom godt i vej.
Efter faderens død fik Claus tillagt hans gamle
skyttenummer 1028. I respekt for faderens deltagelse i ”den lille generalstab” foranledigede Claus
i 2008, at mindestenen blev flyttet til Høje Sandbjergs top, der jo er en del af foreningens ejendom.
Claus fik en næsten klassisk uddannelse og
karriere: Herlufsholm - værnepligt - Officersskolen
- Livgarden - Østre Landsdelskommando - Jyske
Division - NATO. Undertegnede, der selv aftjente
værnepligt, var i 1959 med til at modtage den
nyudnævnte løjtnant i Sandholmlejren, og ingen
skal være i tvivl om, at disciplinerne feltuddannelse og skyttetjeneste blev taget meget alvorligt men det var jo også dengang Jægerkorpset blev
udviklet i Sandholm og også det år, hvor 1. Livgarden stak til søs og satte kursen mod farvandet
øst for Bornholm ombord i Vesttyske landgangsfartøjer.
Født til et liv og karriere i forsvaret er jeg ikke i
tvivl om, at denne karriere - som sluttede som
general - har været til gensidig gavn og glæde.

Claus ved Mollerupstenen på Toppen.
Men karriere er jo ikke alt. For Claus havde ægteskabet med Jette og den familie og det familieliv, de skabte, mindst lige så høj prioritet, og
samtidig med, at familien voksede, var der overskud til at opbygge og udbygge en vennekreds af
helt unik karakter og udfolde en utrolig gæstfrihed, hjemme og ude.
AS og Høje Sandbjerg havde en særlig plads i
hans hjerte hele livet. 21. marts blev altid mindet
ved stenen, og 4. maj blev fejret i deres hjem, da
de gamle skytter begyndte at falde fra.
De første år var ”sjovere” end de sidste, men selv
i modgang, da canceren ramte først Jette og
siden Claus, var der plads til et smil - Claus’
ansigt var bygget til at smile. Tabet af Jette og
Claus er naturligvis størst for Merete, Birgitte,
Charlotte og Ulrik, men vi er rigtig mange, der vil
savne og med dyb respekt mindes dem begge.
3937 Axel Hartmann
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Salg

Brænde fra Bjerget (se annoncerne)

Historiebøger

1911
Udsolgt

Sandbjerg
fotobogen

1916 & 1926
100 kr.

1936 og 1937
75 kr.

1966
10 kr.

1981
50 kr.

2002
180 kr.

Sæt historiebøger (- 1911): 350 kr. / Sæt (- 1911) + fotobogen: 500 kr.

Sangbog
50 kr.
Blazermærke 150 kr.

Stofmærke
10 kr.

Køb hos:
Formanden
4817 0017 / formand@as-kbh.dk eller
Sandbjerginspektøren
4588 2044 / sandbjerg@as-kbh.dk

Høje Sandbjerg

Uglenål
50 kr.
Sticker
Kan afhentes gratis
Slips (grøn/bordeaux)
Fås i silke eller polyester
Købes direkte på www.bensonandclegg.com
Slips nr. 135: Sherwood Foresters

ANNONCER

Brænde til salg

Tørt kløvet brænde sælges for 60 kr. pr kurv (ca. 1 hl).
Desuden har vi mindre mængder prima brænde, fældet i efteråret og delvis
forarbejdet, dvs. savet i 0,33m og 1m længde til 250 kr. pr. rm.
Henvendelse til Henrik Franck på 30272136 eller hjemme på 45882044.

Vaskerender

Fra ombygningen på Høje Sandbjerg er de lange vaskerender fra baderummet kommet i overskud. Længden er ca. 1.5m. Der er tre, som alle
har de nødvendige bæringer til vægmontage.
De kan afhentes på stedet af interesserede. De er ikke prissat, da det
væsentligste er at få dem genbrugt - og dermed væk fra området.
Formentlig bliver der også et antal større (brugte) håndvaske til rådighed,
som vi tidligere har fået som gave. Dem har vi ingen bæringer til.
Interesserede kan kontakte Henrik Franck på hfranck@post10.tele.dk.
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Høje Sandbjerg
Rydningsweekend
3. - 4. oktober 2009
I foråret 2009 undlod vi at indkalde til en rydningsweekend, og erstattede den med en e-mail
liste af villige, som på tilkald ville assistere med
aktuelle opgaver. Det virkede ved den lejlighed,
og meget godt arbejde blev leveret.
I efteråret var både tid og arbejdsmængde mere
veldefineret, hvorfor vi igen forsøgte med en
annonce i bladet om en rydningsweekend. INGEN reflekterede. Mail-listen kom derfor igen i
funktion, og vi blev da også 5 mand om lørdagen,
hvor regnen stod ned. Alex D kom ud på eftermiddagen, men alene for at forbedre skivemateriellet til pistolfeltskydningerne. Da Pia var kaldt til
bedstemodertjeneste andetsteds, påtog Popp sig
at arrangere frokost og at rydde op derefter. Han
ønskede ikke at blive berømmet derfor, thi enfoldige sjæle kunne tro, at det var sket frivilligt –
men indsatsen var berømmelsesværdig. Andre
(Løp og Arne) fjernede vaskerender, skillevægge
og vandrør i det hidtidige baderum. Der er nu kun
mulighed for koldt bad. Birger lagde en sidste
hånd på sit malerarbejde i den nyindrettede Dmesse i Barak 1. Lysinstallationen i baderummet
blev også fjernet eller stærkt reduceret.
Søndag var vejret til udeaktiviteter, og vi blev i alt
8. Mathias og Alex samlede sten på den nyregulerede brændebakke, og siden åbnede de nogle
store egeklodser, så disse senere stadig vil være
til at flække. Al egetræet blev derefter stakket på
brændebakken. Løp og Arne rensede stentrappen op fra lejrgaden mod øst og forhøjede den
med et trin for at passe den bedre ind til det ny
terræn. Popp neddelte og læssede en del kvas,
som pistolskytterne ved Uni-matchen havde
klippet af bevoksningen ved søen og bare efterladt ved brønden. Det blev siden brændt af på
gymnastikpladsen sammen med kvas fra større
træer, der var fældet som led i de igangværende
byggearbejder. Mathias agerede også brolægger
som afslutning på etableringen af tagvandsafløb
for Barak 1. Løp og Arne nåede også i løbet af
weekenden at foretage en sortering af såvel
madrasser som sengebunde på lofterne 1 og 4.
Antallet af sæt er nu reduceret til de 17 vi forventer i fremtiden at kunne indrette lofterne (1 & 4) til.
Det frasorterede materiel blev nogle dage senere
kørt bort ved en prisværdig indsats fra Axel Harmanns trailer, idet han selv, Løp og Arne nedbar
og læssede de noget uhåndterlige - nu udtjente

mindeværdige senge og madrasser. En tilsvarende aktion skal senere gennemføres for lofterne 2
og 3.
Alt i alt en god weekend med en prisværdig indsats fra de få der mødte. Rom blev ikke bygget
på een dag, Bjerget ej heller.
3363 H Franck

Byggearbejder på Bjerget
Som meddelt i bladets nr. 3 er der byggearbejder
i gang ved barakkerne 1 og 4. Barak 1 har nu fået
nyt isoleret tag dækket af tagpap som ved bygningens opførelse. Der er også sat vinduer i
begge tagflader som oprindelig. Taget er nu også
forsynet med et solfangerpanel, der tjener til at
tørre luften og dermed reducere fugtindholdet i
bygningens indre. Anlægget ser ud til at fungere
efter hensigten. Siden skal gulvet i den ny Dmesse nok hugges op og isoleres for at få et
lokale, der kan anvendes også i den kølige tid.

Barak 4 har siden opførelsen i 1954 været delvis
”skubbet ind” i den bagved liggende bakke. Det
igangværende projekt forudsætter, at bygningen
frilægges, hvorved adgangsmulighederne og
selve bygningens tilstand forbedres. Siden 1926
har der lidt oppe ad bakken ligget en støbt kælder
gravet ind i bakken, og den har nu måttet fjernes
for at skaffe luft om Barak 4. Derefter er taget
ændret, således at den hidtidige indgang til Lottelok---- nu er lukket og en midlertidig adgang er
sikret gennem baderummet. I skrivende stund
sker der meget med denne bygning, men ”opgradering” er vist et passende udtryk at benytte for,
hvad der p.t. foregår. Også denne bygning vil få
isoleret tag med tagpap og Velux-vinduer, som
B5 og B1 nu har det.
3363 H. Franck
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Feltsport
DM feltsport 2009
Kulingen blæste hærgende over Sønderjylland,
så siderne på det gamle militærtelt, hvor vi
trykkede os sammen i slog smæld, og oppe på
kortlæsningsbakken måtte vi klamre os til kortene, så de ikke fløj bort. Om eftermiddagen kom
så den piskende regn, 45 mm i Åbenrå, og
gennemblødte alt. Læg dertil, at shuttlebusserne
havde misforstået opgaven, med lange forsinkelser til følge. Og alligevel var det et godt
stævne, for disciplinerne var gode. DM 2009 vil
lægge sig i rækken af mindeværdige mesterskaber.
Skydningen blev gennemført på en skydebane.
Der var kun 2 skydninger, men dog med det i alt
30 skud. Målene var store flader med små
opklæbede enkeltmål. Det ene krævede fremløb
og siddende skydestilling, det andet drejede
væk som et duelmål. Ikke særligt feltmæssigt,
men reelt og fint.

Peter Werling på sejrsskamlen som nr. 1 i VET-1

Kortlæsningen gennemførtes fra en stor bakke
med udsigt over terrænet til alle sider. De fleste
mål var rigtigt gode. De nye bestemmelser for
fejlberegning, som ikke tager hensyn til afstanden ud til målene gav meget store fejlpoint til de
fleste.
O-løbet gennemførtes på Søgårdlejrens O-kort,
i en lille, men svær skov og med stærkt krøllede
baner. Men også disse var gode og reelle.
Resultaterne for AS Feltsport ses nedenfor.
Peter Werling vandt sin klasse, og vore ældre
old boys sad tungt på deres, idet de dog ikke
kunne slå Jes Rasmussen, som vandt. Personligt blev det et bittert bekendtskab, idet jeg måtte
udgå med en skade, som kom under opvarmning til dagens sidste disciplin, O-løbet.
Nr, Navn
ÆOB

2
3
4

VET-1 1
5

O-løb

Pistol

ÆOB, nr. 2 Jørgen Pedersen, nr. 3 Nis Schmidt
og nr. 4 Carsten Sveding.
I kampen om ÆOB/VET pokalen, blev AS atter i år
nr. 2, da de gamle fynske reserveofficerer igen
vandt.
3801 Hoff
Kortlæs.

Afstand

HGR

Sum

Jørgen Pedersen
Nis C.J. Schmidt
Carsten O. Sveding

54.35
79,45
64.03

9
12
25

43
40
43

6
6
3

14
12
16

2.06.35
2.29.45
2.31.03

Peter Werling
N.E.O. Hansen

64.42
91.18

3
24

43
39

4
5

10
16

2.04.42
2.55.18

Peter Werling, Jørgen Pedersen og Nis Schmidt

6.41.02

ÆOB/VET-hold

2

AS
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Peter, Birger og NEO til DM feltsport

Bl.a. Peter, Kai Willadsen, Jørgen, Birger og Carsten

Åbent klubmesterskab i
biathlon, orientering
19. september 2009
Det var en god idé, feltsportssektionen fik, da den
besluttede at lave det traditionelle AS mesterskab
om til et åbent mesterskab. Som det ses af resultatlisten, kom der deltagere helt fra Jylland (Kolding og IFS = Skrydstrup). De var meget velkomne og var med til at gøre dagen god. Vi håber at
se dem (+ mange flere) til næste år. Det er nu
engang mere opmuntrende for arrangørerne at se
16 deltagere i stedet for ”kun” 6 AS’ere. Én af
disse AS’ere var ”skyderen” Alex Datcu, som
gerne ville prøve biathlon. Det passede ham vist
ganske godt, så mon ikke vi næste år kan lokke
nogle flere af de ”andre” AS’ere med ?
Jørgen Petersen - sidste års vinder - havde lavet
nogle gode O-løbs baner.
H 21 (HA)
8,1 km 16 poster
H 35 (YOB)
6,9 km 14 poster
H 45 (ÆOB)
5,9 km 14 poster
H 55 (VET)
4,9 km 10 poster
Birger Hoff havde lagt en god punktorientering på
2,9 km. med 10 poster (5 i og 5 udenfor banen),
som stillede passende krav til nøjagtighed.
Vagn Laursen var starter og måltager.
Mogens Løppenthien var skydeleder.
Mie Hoff var sikkerhedsvagt.
Vejret kunne ikke have været bedre, arrangementet, banerne og gennemførelsen var fremragende. og alt gik efter planen, så det er der ikke
meget andet at fortælle om, bortset fra at uddele
ros. Skyderesultaterne blev dog ikke gode, hvilket
nok mest skyldes, at vi skød op imod solen.

Indskydning

Birger instruerer deltagerne
På O-banen fik vi en underlig oplevelse. På vej op
mod post 8 (H 55) høres larm fra skoven. Det
viser sig at være mindst 100 børn og ca. 10 voksne ledere, udklædte og sminkede efter alle kunstens regler som riddere og pirater (nogle af
lederne i metalbrynje - den har været varm i
solen). Der udkæmpes en drabelig krig. Ved
posten står et undrende barn med sværd i hånd
og overvejer, om den også skal nedkæmpes. Det
var en psykodelisk oplevelse at løbe lige ind
igennem ”krigen”. Man følte sig næsten som et
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Birger overrækker præmien til
vinderen Niels Chr. Saxe Knudsen
usynligt spøgelse, som ingen bemærkede i kampens hede. Lidt nede ad en sti forfølger en flok
riddere nogle pirater. ”Nu har vi dem” lyder et råb.
”Så slå den ihjel” råber én af lederne, hvilket sker
under stor tumult - heldigvis dog kun med en
gummiøkse. Jeg ved ikke, hvilke pædagogiske
principper, der lå til grund for den udflugt. Det var
i hvert fald ikke den udbredte pædagogik, hvor
magt og våbenanvendelse er bandlyst, og hvor

man i stedet skal sætte sig ned og ”drøfte” problemerne med fjenden.
Nå, men vi kom uskadte hjem og kunne i gode
omgivelser i ”haven” gå i gang med de medbragte
frokostpakker, hvor de tilrejsende gæster undrende kunne opleve ølsang, snapseritual med recitationer og naturligvis også præmieoverrækkelse.
Det var en god dag.
3740

Kære venner
Så er det atter tid til Bøftur og til at kæmpe om Franck’s pokal.
Jeg plejer at skrive ”Tid til at vise, at rigtige AS’er 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”. I år vil vi på grund af renovering af
baderumsbygningen måske slet ikke kunne få bad, så udfordringen er særlig stor.
Derfor grib din sangbog, dit gamle O-tøj - og HUSK MADPAKKEN - og mød op

lørdag 5. december, klokken 10.00 på Bjerget,
hvor NEOH har lagt banen.
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.
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 senest tirsdag 1. december.
Men gør det heller med det samme.
På gensyn i undermessen, Birger (45867655 eller hofferne@webspeed.dk)
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Det åbne mesterskab
Navn

Klub

Ligg. Stå. Skyde
Pkt. ori. O-løb
forbiere
tid
mm
tid
tid

Samlet
tid

I alt

Plac.

H21
Claus Grøn Lyngby

Kolding OK

5

1

14

56:29 1:34:39

2.00:39

1

Kent Pihl

HPRD

2

2

10:54

3

34: 1:07:53 1:52:58

2.03:58

2

Niels C. Saxe Knudsen HPRD

4

7

13:35

2

36:54

1:03:56 1:54:25

2:18:25

1

Alfred Møller

IFS

7

7

11:39

8

39:33

1:08:31 1:59:43

2:35:43

2

Bjarne Thomsen

IFS

10

4

12.54

6

58:30

1:14:32 2:25:56

2:59:56

3

Mandus Andresen

Kolding OK

5

5

08:41 20

48:59

1:04:41 2:02:21

2:42:21

1

Carsten O. Sveding

AS

7

7

12:17 24

43:44

54:56 1:50:47

2:42:47

2

Nis C.J. Schmidt

AS

6

5

12:23

56:27

1:10:40 2:19:30

2:48:30

3

Henrik Sperling

Kolding OK

H35

H 45

7

ej start

H 55
Ole Svendsen

Køge OK

7

6

11.26

4

50:38

51:14 1:53:18

2:23:18

1

Karsten Richardt

Køge OK

10

6

10.37

6

48:49

49:01 1:48:27

2:26:27

2

Niels-Erik O. Hansen

AS

6

4

14:42

7

56:19

57:08 2:08:09

2:35:09

3

Peter Werling

AS

10

9

13:29 16

44:21

47:57 1:45:47

2:39:47

4

Erling Heidler

AS

9

8

16:29 10

58:10

1:14:57 2:29:36

3:13:36

5

Hans Frederiksen

IFS

7

6

15:17 25

69.12

1:35:26 2:59:55

3:50:55

6

Rolf Pihl

gæst

0

0

13.37 19

55:13

48:13 1:57:03

2:16:03 gæst

Alexandru Datcu

AS-gæst

8

7

10:11 57

55:44

1:32:37 2:38:32

4:05:32 gæst

AS mesterskabet
Navn

Klub

Række

I alt
Jf. ovenfor

PræmieAS
tid
mester

Carsten O. Sveding

AS

H 45

2:42:47

2:42:47

1

Niels-Erik O. Hansen

AS

H 55

2:35:09

2:46:44

2

Nis C.J. Schmidt

AS

H 45

2:48:30

2:48:30

3

Peter Werling

AS

H 55

2:39:47

2:49:40

4

Erling Heidler

AS

H 55

3:13:36

3:28:56

5

Alexandru Datcu

AS

H 55

4:05:32

-

Gæst

Præmiepoints er beregnet ved at omregne km-tider på H55 til H45 banens længde.
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Skydning
Uni-match i København
26.-27. september 2009
Årets Uni-match blev afholdt i København. På
trods af den korte rejsetid for (det meste af)
hjemmeholdet var ASK (København) blot repræsenteret af seks deltagere, mod syv for ASL
(Oslo) og seks fra ASA (Århus). Det skulle dog
vise sig at ASK havde vægtet kvalitet frem for
kvantitet.
Geværprogrammet blev gennemført om lørdagen, med en kombination af det danske og norske program samt en hurtigskydning. Resultaterne blev omtrent som forventet, med undtagelse af
flotte resultater til Alex Datcu. Dog var det tydeligt
at vi savnede nogle deciderede riffelskytter på
holdet, som kunne vise hvordan det skulle gøres.
De tre bedste skytter var alle fra ASK, og sejren
blev fejret med en god, hjemmelavet frokost.

skydning mellem ASK-ASA (1470-1378) og ASKASL (1470-1348), mens ASA fik overdraget en
stor og pragtfuld jumbo-pokal, som skydeinspektøren har æren af at kunne beskue på sit natbord
i det nærmeste års tid.
Flere af skytterne valgte at overnatte på Høje
Sandbjerg, hvilket var meget praktisk, da pistolskydningen skulle afholdes samme sted den
efterfølgende formiddag.
Søndagen begyndte med morgenmad og pistolskydning. For at få skydningen afsluttet hurtigt var
der to hold på banen samtidigt, men for en sikkerheds skyld blev standplads to ikke benyttet,
hvis der var skytter, der skød på et eller tre. Det
var en aggressiv bane, med korte skydetider i
forhold til antallet af mål, størrelser og skydestilling. Det hele afsluttedes med en liggende station
på den sidste standplads. Skiven var placeret på
den anden side af søen, men stillingen gjorde at
der kunne skydes yderst præcist. Resultatet
afgjordes således af hvor på skiverne, skytterne
havde valgt at sigte, for at tage hensyn til ballistikken.

Dagens program afsluttedes med middag på
Høje Sandbjerg, hvor Betina havde arrangeret en
vidunderlig menu baseret på en skildpadde.
Dagens vinder gjorde et bravt forsøg på at tømme en flaske sherry, men det meste (næsten det
hele) blev i stedet for drukket af skildpadden.
Sangbogen blev luftet mere end den plejer, og
det lykkedes næsten at få afklaret hele snapseritualet. Desserten bestod af diverse lagkager, lidt
drikkevarer med lavt vandindhold og en anstændig, men halvkvædet vise om cognac.

Efter skydningen var der igen gjort klart til frokost,
mens resultaterne blev gjort op. Ved præmieoverrækkelsen viste det sig at Alex Datcu havde
vundet pistolterrænskydningen (54), og at ASK
igen havde vundet holdpokalerne mod ASA (245220) og ASL (245-223). Alex Datcu vandt den
samlede skydning, med en sammenlagt placering
på 2+1 = 3 for de to dages konkurrencer, og
kunne drage hjem med et praktisk paraplystativ i
messing.

Aftenens arrangement afsluttedes med en præmieoverrækkelse, hvor det kunne konstateres at
Christoffer Jespersen havde vundet den danske
hovedskydning (139), Alex Datcu det norske
grunnlag (84) og Christoffer Jespersen også den
samlede geværskydning (314). Ikke uventet
kunne ASK således vinde holdpokalerne i gevær-

Kåre Janussen afsluttede med at takke for arrangementet og inviterede til næste års Uni-match,
som afholdes af ASA. Jeg vil ønske, at rigtigt
mange tager sig sammen og finder tid til at deltage. Sejrens pokaler er som bekendt smukkest,
når de befinder sig i eget hjem.
4111
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Frokosten lørdag i SKAK-huset
RESULTAT - Riffel + pistol + sammenlagt individuelt
Riffel
Nr.
Navn
Forening
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Alex Datcu
Christoffer Jespersen
Mathias Hertz
Hans Curt Steffensen
Kåre Janussen
Tor Arne Olaussen
Anders Breivik
Johan Mortensen
Palle Jensen
Jonatan Sharabi
Morten Hammer
Øyvind Stensrud
Marie Janussen
Søren Gammelmark
Anders Rahbek
Per Kallestad
Jon Døhl
Jørnar Heggsum Hubred
Anders V. Andersen

Hold - riffel
1
ASK
2
ASA
3
ASL

1470
1378
1348

ASK
ASK
ASK
ASA
ASA
ASL
ASL
ASA
ASK
ASL
ASK
ASL
ASA
ASA
ASK
ASL
ASL
ASL
ASA

5 bedste skytter

311
314
295
289
286
281
269
279
265
275
285
259
272
252
259
264
242
248

Pistol
Total

Plac
2
1
3
4
5
7
11
8
12
9
6
14
10
16
15
13
18
17

Hold - pistol:
1
ASK
2
ASL
3
ASA

54
51
52
54
48
45
49
44
47
44
26
44
31
43
41
21
41
38
36
245
223
225

Plac.

Sum
plac.

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

5 bedste skytter

3
5
6
6
11
15
16
18
19
20
23
23
26
28
29
31
31
32
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Sæsonens
sidste skydedag
på Kalvebod
31. oktober 2009
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Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse
Regler og sidste frist vil kunne ses på www.as-kbh.dk

ID.NR. 47642

