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Bo Scheibye
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4582 7822
kasserer@as-kbh.dk.dk

Høje Sandbjerg
Lejren, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte
4580 2355
Kontor: Henrik Franck, Granparken 171,
4588 2044
2800 Kgs. Lyngby
sandbjerg@as-kbh.dk
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Anders Andersen
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2836 5740
http://www.as-aarhus.dk
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Sektionerne
Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,
afleveres til redaktionen inden deadline.
Tekst og billeder bedes afleveret i læsbar elektronisk form.
Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt.
Stof til næste nummer

senest den 15. august 2010

Afleveret til postvæsenet den 21. maj 2010
Adresseændringer

Skal sendes både til
kontoret og til Postvæsenet

ISSN 0901-5280

DTU-Vester Kopi, 2800 Kgs. Lyngby

Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening
Gør det til en tradition sammen
med familie og venner at fejre

Det kan ikke
overraske nogen, at det er

Tur til Toppen
God middag
Hyggeligt samvær
Bål & båltale
Midsommervise
Afslutning
ca. kl. 22.00
FORMANDINDEN VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR EN GOD MIDDAG
SANDBJERG VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR ET GODT BÅL
DELTAGERNE VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR DEN GODE STEMNING
Af hensyn til mængden af mad må formandinden have jeres TILMELDING
senest lørdag den 19. juni på tlf.: 4817 0017 eller e-mail: formand@as-kbh.dk
Prisen er uforandret kr. 60,- / børn kr. 30,-+ fluider til Bjergets rimelige priser.

Se invitationen i farver på www.as-kbh.dk under FORENINGEN, NYHEDER

Husk også

150 års jubilæumsfest

(se side 5)

(sidste frist for tilmelding med ”rabat” - 31. august)
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Foreningen

<

Afdøde

Runde fødselsdage 2010
8.
5.
11.
14.
12.
27.
1.
14.

<

Hans Curt Steffensen 13. maj 2010

Æret være hans minde

mar.
juni
juni
juni
juli
juli
aug.
aug.

0827
3771
4186
3750
3311
4204
859
2077

Palle A. Bruun
Peter Olsen
Jørgen Søe Vestergaard
Sten W. Laursen
Ove Popp Poulsen
Katja Lykke Boll Hertz
Preben de Fine Kühl
Per G.H. Vinther

90 år
65 år
70 år
60 år
85 år
30 år
90 år
85 år

AS Århus
Hans Curt Steffensen

 20. marts 1964

< 13. maj 2010.

Det er med stor sorg, vi har mistet Hans, der efter kort tids kræftsygdom døde i Århus i en alt for
ung alder. Hans var kendt og meget vellidt af alle, der deltager i foreningens sportslige og sociale
aktiviteter, hvor han siden 1985 har været meget trofast deltager i alle typer arrangementer.
Hans var høflig og beskeden, men en dygtig skytte og i mindst lige så høj grad et godt, varmt
menneske og en god kammerat for alle, både gamle og nye skytter. De nye tog han sig flittigt af
og instruerede på sin rolige måde gerne både skydning samt foreningens mere festlige og løsslupne aktiviteter.
Hans prioriterede skydningen som indbegrebet af en AS'er med lige vægt på pistol- og riffelskydning og med lige vægt på det sportslige og det festlige, sociale, hvor man altid kunne regne
med hjælp, når det krævedes, godt humør og en god historie om skydning, jagt eller andet, der
havde hans interesse. Hans havde enormt mange gode stunder med skydningen og med AS
generelt og formåede med sin venlige og lune facon at inkludere alle os andre deri.
Hans vil blive savnet af os alle.
Æret være hans minde.
Kåre Janussen. Skytte og formand, AS Århus

Arrangementer 2010 (indtil næste nummer af bladet)
12. juni
23. juni
x. august
x. august
3. september
25.-26. sept.

19.00

17.00

Feltsport
Forening
Skydning
Skydning
Gymnastik
Skydning

Klubmestersk. O-biathlon
Sct. Hans aften
Sæsonstart - pistol
Sæsonstart - langdistance
Sæsonstart
Universitetsmatch

Bjerget
Bjerget (se side 3)
Kalvebod / SKAK-huset
Kalvebod / SKAK-huset
Korsager Skole
Jylland (AS Århus arr.)

Foreningen

150 års jubilæumsfest

DGI-byen

Arrangementer 2011
2. april

18.00

Tilmelding - med rabat - allerede nu (se side 5)

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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Fremtidig ledelse ?
Som det vil fremgå af generalforsamlingsreferatet, har
Henrik Franck besluttet at trække sig tilbage som Sandbjerginspektør. Han har dog tilbudt at fungere som sådan
året ud, og stor tak for det. Det betyder, at vi i løbet af 2010
skal finde en afløser og et nyt team til at drive Sandbjerg.
Det er - som alle bekendt - vore frivillige ledere, som gennem deres indsats i mange år har været med til at sikre, at
medlemmerne har kunnet dyrke deres sport. Vi må se i
øjnene, at der også er andre, som efterhånden er godt
oppe i årene, og inden for kortere tid vil have fortjent at
blive afløst, så de kan nyde deres otium i foreningen.
Vi har derfor brug for interesserede kræfter, som vil give en
hånd med. Der er mange af jer, som vil have tid, mulighed
og evner til at hjælpe. Vi kan sikkert i fællesskab finde et
område, som både interesserer jer, og gavner foreningen.

Kom ud af busken og meld jer !

Erling Heidler

Foreningen

Forestil dig disse borde dækket op til fest. Det kan du opleve

lørdag den 2. april 2011

hvor AS inviterer til

150 års jubilæumsfest
Deltagere:
Tid:
Sted:
Program:
Påklædning:

AS og AS Århus medlemmer m/ ledsagere + inviterede fra andre foreninger og gæster
lørdag 2. april 2011 - ankomst fra kl. 17.30 (Alle bedes være klar i salen senest kl. 18.00)
DGI-byen (CPH Conference) i Østerbro-salen, Tietgensgade, København V
Velkomstdrink / Middag - 3 retter / Kaffe, dans, bar mv.
Smoking (evt. kjole og hvidt eller mørkt tøj) eller tilsvarende uniform. Med dekorationer.

Tilmelding:

Ved indbetaling til giro 503 3551 eller overførsel til bank reg. 3001 konto 503 3551
Indbetaling
inden 1. september 2010
kr. 450,- p.p.
inden 1. november 2010
kr. 475,- p.p.
inden 1. januar 2011
kr. 500,- p.p.
Evt. indbetaling
efter 1. januar 2011
kr. 550,- p.p.
Ved tilmelding bedes navn på evt. ledsager og e-mail-adresse oplyst.
(ved overtegning placeres tilmeldte efter 1. januar 2011 på venteliste)
Deltagerbetalingen dækker ca. ½-delen af foreningens udgifter til jubilæet. Hvis du måtte ønske herudover at yde støtte
- stor eller lille - - generelt eller øremærket - - økonomisk eller andet - - omtalt eller anonymt bedes du rette henvendelse til og aftale dette med formanden Erling Heidler, 4817 0017 eller formand@as-kbh.dk
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Kontingent
Kontingentopkrævning via PBS
Fra næste gang der skal opkræves kontingent i AS, vil det ske via PBS/Betalingsservice. Som standard
vil medlemmerne modtage et brev med et indbetalingskort, som kan benyttes på præcis samme måde
som det normale girokort, der hidtil er udsendt af kassereren.
Når man modtager dette girokort, kan man give sin bank/PBS besked om, at det fremover skal trækkes
sammen med de øvrige betalinger. De fleste har vel allerede en del regninger og kontingenter, som
bliver betalt denne vej, så det er forhåbentlig ikke ukendt for medlemmerne.
Det vil dog også være muligt på forhånd at tilmelde betalingen af kontingentet. Dette kan ske via AS
hjemmeside, www.as-kbh.dk, hvor man på siden om Medlemskab
(http://www.akademiskskytteforening.dk/P%20650%20Medlemskab.HTM)
kan finde et link til Betalingsservice/PBS. Det ser således ud:
Tilmelding til kontingentbetaling via BETALINGSSERVICE
(Deb.grp.nr. 00001)

Når man klikker på det blå ”BETALINGSSERVICE” får man et nyt skærmbillede op
Det billede, der kommer frem på din computer,
er forbundet direkte med PBS. Nogle har dog
på deres PC en indstilling, der bevirker, at
billedet ikke kan vises. Der vil normalt komme
en advarsel og en gul linje foroven på skærmbilledet, og her skal man give tilladelse til at
billedet kan vises. Ved problemer med dette
kan man evt. kontakte kassereren på tlf.
45827822.

PBS skriver om:
”Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger
Dine oplysninger er fortrolige og sendes på
samme sikre måde, som bruges til betalinger via
internettet. I bunden af tilmeldingsvinduet ses et
lille billede af en hængelås, som viser at du er
forbundet til en sikker computer.
Desuden foregår din tilmelding via en krypteret
linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles
mellem dig og PBS.
Dine oplysninger bliver således behandlet fuldt
fortroligt. Oplysningerne bliver sendt direkte til
PBS”

Alle tomme felter på skærmbilledet skal udfyldes.
Navn:
Dit navn
Adresse:
Din adresse
Post nr./By: Dit nuværende nr. og by
CPR-nr.:
Dit CPR nummer: 10 cifre uden
mellemrum eller bindestreg
Reg.nr:
Registreringsnummeret på din
Bank, 4 cifre
Kontonr:
Kontonummeret på din bankkonto hvorfra du normalt får
trukket betalinger af PBS.
Sædvanligvis 6 til 10 cifre
Medlemsnr. Dit 4 cifrede medlemsnummer i
AS, Hvis du ikke kan huske det
fremgår det af sidste girokort
fra AS
Deb.grp.nr.: 00001, hvis det ikke allerede er
udfyldt på forhånd.
Såfremt medlemmerne tilmelder sig på forhånd
vil foreningen spare tid, kræfter og penge næste gang der skal udsendes kontingentopkrævning.
Du sparer også både tid og besvær med betaling og måske pengene, hvis du indbetaler på
posthuset.
På forhånd tak.
Kassereren
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Foreningen
Referat af generalforsamlingen den 23. april 2009 på Høje Sandbjerg
Dagsorden jf. vedtægternes § 27, stk. 3:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24
9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening
10. Eventuelt.
ad 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog 4184 Steen Vestergaard
Andersen til dirigent, hvilket blev vedtaget med
akklamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, idet indkaldelsen med forslag var udsendt i bladets nr. 1, afleveret til postvæsenet den 22. februar.
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der – jf. vedtægternes § 29, stk. 2 – var
mødt 27 stemmeberettigede medlemmer.
ad 2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at bede forsamlingen
mindes de i 2009 afdøde medlemmer:
3848 Anders Ølgaard
25. april
4258 Jens Vingaard Larsen
Maj
1346 Frands Olsen
24. maj
1028 Claus Ahnfeldt-Mollerup 6. oktober
939 Jan Stagaard
30. november
2701 Robert Søchting
2. december
Æret være deres minde.
Foreningen havde pr. 31. december 2009 i alt
229 medlemmer (fremgang på 7), fordelt således:
Aktive
179
Livsvarige
5
Passive
45
Disse fordelte sig på sektionerne således (idet
nogle er noteret med tilknytning til flere sektioner):
Skydning:
120
Gymnastik:
28
Feltsport:
32
Hjemmeværn:
44
Uden sektionstilknytning: 34
Herefter berettede formanden således:

Det er en stor glæde at se, at medlemstilgangen
fra 2008 er fortsat i 2009. Jeg håber, at sektionerne vil fortsætte den positive hvervning og ikke mindst - tage sig godt af de nytilkommende,
således at vi også kan fastholde dem som aktive
medlemmer.
Foreningen:
11. februar afholdtes den traditionelle kranseophængning i Kongeporten på Christiansborg. I
anledning af 350 året for Stormen på København
var arrangementet udvidet med mange gæster og
foreninger, og der var efterfølgende reception i
Kanonhallen i Tøjhusmuseet. AS har ophængt
krans hvert år siden 1919, men bestyrelsen har
nu besluttet, at det fremover kun skal hvert 10. år,
dvs. næste gang i 2019.
4. maj afholdt foreningen under Ole Hasselbalchs
ledelse et vel besøgt arrangement på Bjerget til
minde om Befrielsen. Der var flaghejsning, tur til
Toppen, spisning, foredrag af Christian Øelund
om hans oplevelser Afghanistan. Aftenen sluttede
med en præsentation om verdenskrigens afslutning. Efter forslag på generalforsamlingen er
arrangementer fremover flyttet til 5. maj, så det
ikke kolliderer med Hjemmeværnets parader.
23. juni afholdtes som sædvanligt Sct. Hans aften
på Bjerget med formandindens middag.
Skydesektionen:
Sektionen deltog i 2009 i en række eksterne
stævner med gode individuelle resultater:
y
Ø-stævne 15 m Pistol. Ingen nævneværdige
placeringer
y
DDS Storkøbenhavns mesterskaber 15 m
pistol og riffel, cal. 22 og luft. AS vandt
holdmesterskabet for senior 15 m pistol. Individuelt opnåede Alexander Khalileev, Henrik Mørkeberg og Finn Scheibye medaljeplaceringer.
(fortsættes side 21)
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Foreningen

5. maj på Høje Sandbjerg
Igen i år fejredes Befrielsen fra den tyske besættelse i 1945 med et arrangement på Høje Sandbjerg.

Hvordan koordineres indsamlet information,
hvorledes opbygges ”vennenetværk”, hvordan
skaffes informanter, og hvordan sikres ”safe
passage” for venner og vestlige rådgivere eller
ansatte.
Der var livlig spørgelyst, og det var efterhånden
ved at blive sent for dem, der havde langt hjem.
Hasselbalch overlod derfor ordet til formanden,
der takkede af. Derefter sang de tilstedeværende
som vanligt fanesangen.

Ole Hasselbalch bød som tidligere år velkommen
ved flagstangen og gav en oversigt over aftenen.
Han kunne hilse fra et par kendte ansigter, der
desværre var blevet forhindret – Niels Schmidt,
og Jesper Nielsen. Herefter benyttede han lejligheden til på menige medlemmers vegne at takke
den mangeårige sandbjerginspektør Henrik
Franck for en forbilledlig indsats ikke mindst som
byggeleder, altmuligmand og alt muligt andet i
forbindelse med den stærkt påkrævede renovering af barakkerne 1 og 4. Som påskønnelse fra
et anonymt medlem fik Henrik overrakt en guldugle og på egne vegne overrakte Hasselbalch
ham et våbenskjold som stammer fra Kæft XV.
Henriks kone Pia gik heller ikke fri, men fik også
overrakt et symbol på taknemmelighed for den
indsats, hun gennem mange år har ydet for medlemmernes bekvemmelighed og bespisning på
Bjerget.
Efter flaghejsningen begav selskabet sig anført af
den skide underkjæft med den gamle korpsfane
til Toppen, hvor man nød udsigten på den – nu
for 3. gang i træk - helt fantastiske forårsaften. Til
glæde for de gæster, der var med første gang,
gav Kay Søren en orientering om Mollerupstenen
og dens baggrund.

Peter Koefoed og Henrik Franck hejser flaget

Et par snese medlemmer og gæster – herunder
så langt fra som AS Århus - fyldte under aftensmåltidet godt op i mandskabsmessen, hvor snakken gik, og de nye ansigter fik en introduktion til
miljøet.
Efter indtagelse af aftensmaden med tilhørende
liquider fik aftenens foredragsholder Timo Schröder ordet over kaffen.
Timo har gennem mange år været tilknyttet det
amerikanske forsvar, herunder som underviser &
uddannelseschef for USMC spec. ops. Han berettede levende om alt det, der sker forud for en
krig, og som offentligheden normalt ikke hører
om. Hvordan planlægges det hele, hvorledes
skaffer man sig overblik over relevante mål og
objekter, som netop helst ikke skulle blive mål?

Kay Søren Nielsen fortæller om
Mollerup-stenen på Toppen
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Høje Sandbjerg
Rydningsweekend
10. – 11. april
Weekenden var igen som førhen annonceret i bladet,
samtidig med at tilkaldelisten havde været i funktion. Det
må konstateres, at der stadig ikke er megen repons fra
medlemmer og venner. Der mødte i alt 8 fordelt på de to
dage. 5 mødte to dage, så med god vilje kan man sige
det blev 13 manddage inklusive køkkentjeneste. Det
bestyrker jo ikke tilliden til, at foreningen i fremtiden vil
kunne vedligeholde ejendommen, så vore kunder fortsat
finder den attraktiv. Når det er sagt, så skal de fremmødte roses for deres indsats.
Lørdag sørgede Løppenthien, Arne og Peter Willems
med hjælp fra Popp og undertegnede for at tre tunge
ruller med græsfrø blev rullet ud på de tilrettede skrænter omkring Barak 4. Til stor moro for ”Løp” og Co,
smuttede den ene ned ad skrænten foran Brændeskuret. Det var dog ikke værre, end at en god gang ”viften
med dugen” (som når man i gamle dage skulle klargøre
en dug til rulning) fik rettet op på kalamiteten. Peter
Willems var manden der med ”ungdommen i behold” fik
tjansen at slå et par hundrede træpløkke i for at holde
måtterne på plads. Han tillagde sig uden vrøvl tilnavnet
Peter ”Pløk” for sin indsats. Sammen med tidsforbruget
til en hyggelig frokost arrangeret af Pia assisteret af
Popp gik næsten hele lørdagen med det. Da ejendommen jo er en uddannelsesinstitution fik Peter god lejlighed til at træne ”recitativet” under frokosten.
Søndag fik vi i stedet for Peter besøg af Birger Hoff og
Ulrik Friis og et glimt af Ole Hasselbalch på inspektion.
Opgaven var dels vanding af de nyudlagte måtter og
indsamling af al det kvas, der var produceret i vinterens
løb fra rydning langs sø og mosehul. Vores ene traktor
”gik død” under arbejdet og måtte slæbes hjem mandag
på en lille hjælpevogn. Bendixdrevet strejkede. Den står
nu i garagen, til vi får tid til at reparere den (hvis det ikke
ender med, at vi på grund af andre opgaver må bede
smeden i Vedbæk om hjælp). En stor del af kvaset blev
kørt hen i nærheden af bålpladsen, hvor man må håbe
nogen i tide vil hjælpe med at bygge et Sankt Hans bål.
Resten blev kørt til gymnastikpladsen, hvortil også en
del gamle brædder fra de gamle kabinevægge blev kørt
for at blive brændt af. Bålet blev genoplivet gennem
flere dage, før alt var væk. Der skal mere til for at kunne
vedligeholde ejendommen, for der blev ikke tid til opskæring af div. vindfælder på grunden og andre opgaver, men det løses vel efterhånden. ”Tak til de som kom
og bar”.

Peter ”Pløk” i færd med at
sikre græsmåtter

Den sidste måtte rulles ud

Kvas fra vinterens indsats ved
mosehullet køres væk
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Renoveringen skrider frem,
men - Siden seneste blad fra februar har vinteren forladt
os, og meget er sket med ”Badebarakken”. VVSinstallationerne til nye toiletter blev som ønsket
færdige dagen før feltsporternes sæsonåbning
den 22. marts. Der er nu i alt 6 toiletter (3D + 3H)
i kabiner med hver sin håndvask med koldt vand,
- nu mangler blot, at ”folk” begynder at bruge
håndvaskene. Der er nye spanske vægge omkring hver kabine, og der vil blive opsat kurve og
holdere til papirhåndklæder. I herreafdelingen
opsættes i disse dage et tremands-urinal med
automatisk skylning. I dameområdet er der en
enkelt brusekabine og en bænk til omklædning.
Udenfor kabinerne monteres i skrivende stund
(15. marts) yderligere 2 større håndvaske (1 D og
1 H), med mulighed for varmt vand. Samtidig
installeres 3 brusere i bygningens nordside. Til
foreningens brug er de beregnet for herrerne,
men de kan ved behov anvendes generelt. I det
gamle H-toiletområde er der nu opsat 5 store
håndvaske beregnet til ”klatvask”, for de som ikke
når helt ind til bruserne, der findes i det gamle Dtoiletområde og den aldrig færdiggjorte ”Sauna”.
Adgangsvejene er omlagt fra tidligere, så damerne nu skal ind ad en ny dør i den frilagte østgavl,
og herrerne skal ind, hvor der før var baderum.
Det skal der nok komme en del rod ud af. De
damer, der ikke læser dette, må gå forgæves
eller ”ud at plukke anemoner” (hvis deres mænd
ikke er så venlige at vise vej). Store skilte vil
misklæde bygningerne og små - viser erfaringen
– bliver ikke læst.
For at nå så langt har det været nødvendigt totalt
at rydde bygningens norddel med de gamle
toiletter. Gulvet er også her brudt op, og de gamle
afløbsledninger er erstattet af nye til de 5 håndvaske og 3 brusere. Generelt er gulvene isoleret
med 15 cm Styropor og derpå er støbt armeret
beton. I hele bygningen er der efter byggerådets
krav lagt fliser i stedet for det hidtidige betongulv.
Også i vaske-bade-rummet er væggene sat i
stand, nogle steder med op til 7 procestrin, idet
gammel maling/kalk/limfarve gav et dårligt grundlag at fortsætte på. Lys-installationen er nyinstalleret ved inspektionens foranstaltning, mens en
ekstern kollega forventes at sørge for installation
til opvarmning, bl.a. som back-up til de to Solarventi anlæg vi har installeret på taget.

Udenfor er skrænterne dækket med specialmåtter
med indlagte græsfrø, som det bruges af Vejdirektoratet m. fl. ved større skrænter. Ny fin dør er
monteret ved den ny indgang til D-toiletterne –
med dørpumpe – da der ved åbentstående dør
blæste mange blade ind i huset. På samme gavl
(øst) har vi fået monteret en udklappelig redningsstige, der kun kan udløses fra loftet, og når
dette læses, er der formentlig også isat en ny
isoleret nødudgangsdør.
Når de igangværende færdiggørelsesarbejder er
afsluttet, påregnes gulvet i D-messen (ved Omessen Barak 1) brækket op, isoleret og nystøbt.
Som sidste del vil lofterne i B1 og B4 blive søgt
genindrettet med sengene anbragt langs tagfladerne, med små skærmvægge imellem. Til hver
seng anbringes i skunken en fralægshylde, der
hvor man alligevel ikke kan udnytte pladsen til
sovende. Vores budgetoversigt siger, at der er
”udsolgt” – men vi klarer os formentlig stort set
med de afsatte midler.
Om alt går vel kan hovedparten af opgaverne
præsenteres til Sankt Hans. Derefter udestår
dokumentation ”as build”, rapportering og regnskabsaflæggelse. Det skal ikke nægtes, at projektet har tæret hårdt på inspektionens kræfter, da
der stort set har været arbejdet alle dage vinteren
igennem. Det, og så det forhold, at der ikke endnu har vist sig en fyldestgørende løsning på,
hvordan lejren kan drives i fremtiden, har ført til at
jeg har sat min fremtidige indsats på ”hold”, indtil
der viser sig en bæredygtig indsatsprofil fra foreningens side.
3363 Henrik Franck
fungerende Sandbjerginspektør

Ny teknologi ved
Mollerupstenen
Rudersdal kommune har besluttet at indføre talte
meddelelser via mobiltelefoner til foreløbig 16
monumenter i kommunen. Mollerupstenen er et af
dem. Hør selv meldingen på 99400821. Efter
”velkommen til Rudersdal Kommunes historieguide” skal man trykke ciffer 5 for at få historien.
Meldingen kan aflyttes fra alle telefoner også på
fastnettet.
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HUSK
Sct. Hans aften på Bjerget
Gør det til en tradition at deltage
sammen med familie og venner
Vaskerum under montage
Østgavl B4 med ny ”Damedør”,
redningsstige og udluftning
Udlægning af muld med maskine
Udlægning af flisegulv

Rør til afløb for nye håndvaske

Skiltestanderen ved Mollerupstenen
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Feltsport
Et højteknologisk klubmesterskab på en råkold majdag
Lørdag den 8. maj afholdt Feltsportssektionen sit
traditionelle klubmesterskab i orienteringsløb. De
nyudsprungne bøgetræer stod i den lette regn og
rystede af kulde. De rød-hvide skærme hang på
gule metalstænger, på toppen af hvilke, der var
anbragt en skinnede blå enhed, som ”bibbede”
hver gang løberne stak deres lille elektroniske
pind i et hul i enheden. Sikke noget nymodens
pjat. Men løberne nød det og takkede banelæggeren Henrik Plenge Jensen, som havde lånt materiellet fra orienteringsklubben O-63. Ved hjælp af
medbragt computer og printer kunne vi få resultatet skrevet ud med det samme, fejlklip blev blotlagt og stræktider sammenlignet.
Som sædvanlig klædtes om i undermessen,
denne gang nær den buldrende ovn. Og her holdt
banelæggeren til. Våde og pustende blev det
hurtigt klart for os, at Jørgen Pedersen havde
vundet mesterskabet, men kampen var hård, og
der var kun få minutter ned til Carsten Sveding
som 2-er og atter få minutter til Peter Werling og
Birger Hoff på de næste pladser. Resultaterne kan
ses her og stræktider kan findes på hjemmesiden.

Henrik med al teknikken

Da undermessen snart fik den karakteristiske lugt
af skovmose og svedende løbere, fortrak vi til en
opvarmet mandskabsmesse, hvor der var plads
til at afholde frokosten for de mange fremmødte.
Til lykke til Jørgen, tak til Henrik for et fint og
højteknologisk løb og tak til alle deltagerne for en
hyggelig eftermiddag i messens varme og på
Toppen.
3801
Stnr.

Navn

Tid

Mesterskabsbane (9)
6.3 km 14 poster
1 Jørgen Pedersen
50:33
2 Carsten Sveding
52:06
3 Peter Werling
55:32
4 Birger Hoff
56:55
5 Peter Bjørn Jensen
1:04:57
6 Nis Schmidt
1:05:25
7 Erling Heidler
1:34:37
Erik Folkersen
Fejlklip
Aksel Iversen
Fejlklip
Motionsbane (2)
3.9 km 9 poster
1 Anne Plenge Rønsov (OK Øst) 31:33
2 Bente Skov-Jensen (O-63)
47:47
Lang UFK (3)
6.3 km 14 poster
1 Niels Vesterdal (O-63)
1:01:20
2 Daniel Justesen (O-63)
1:01:31
3 Christian Rønsov (OK Øst)
1:07:59

Jørgen modtager pokalen
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Deltagere langvejs fra efter løbet: Erik kom fra Jylland,
Peter Bjørn fra Vordingborg og Aksel fra Jægerspris

Anne med Caroline og Bente
+ 2x Peter

Frokosten - det er ikke bordbøn, men Henrik, som læser resultaterne op - deltagerne lytter andagtsfuldt

Feltsportssektionens årskalender 2010:
DATO
Lørdag 12. juni
Torsdag-fredag
26.-27. august
Fredag 3. eller 10.
september
Lørdag 11. september
Lørdag-søndag
23.-24. oktober
Lørdag 4. december

AKTIVITET
Åbent klubmesterskab
O-biathlon
DM O-biathlon

STED
Bjerget &
Rude Skov
Holstebro

ARRANGØR
Birger &
Carsten

DM Feltsport

Bornholm

O-løb, DM Stafet
AS-P7 - Udvalgt hold
(90 års jubilæum m/ damer)
Bøftur

Ganløse Orned
Revingehed

Endnu ikke
fastlagt
Farum
P7

Bjerget

Birger

Aktiviteter med fed skrift arrangerer vi selv. Til de andre aktiviteter vil vi prøve at stille hold.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 års jubilæum 2011 - Tilmelding - med rabat - allerede nu (se side 5)
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Skydning
Gevær terrænskydning
Øst
9. maj 2010
Seks morgenfriske skytter fra AS
deltog søndag den 9. maj i geværterrænskydning Øst for DDS Storkøbenhavn i Jægerspris.
Vejret var hundekoldt fra morgenen
af, det småregnede frem til starten på
skydningen omkring kl. 09.00, men
det blæste så lidt som sjældent set i
Jægerspris.

DDSS senior- og veteranhold

De 7 stationer var med start i den
nordlige del af terrænet. Heldigvis
kørte vi rundt i biler, så turen blev ikke
strabadserende af den grund.
På veteranholdet var afstandsbedømmelsen næsten i top. Der var
under 5 % afvigelse på 8 ud af 10
mål.
Resultaterne blev:

Hold

3745 Finn Scheibye
40
3793 Morten Hammer
31
3898 Lars Worsaae
28
3881 Thomas Fjeldborg 23
4230 Ola Hvamstad
23
3771 Peter Ingemann Olsen

Veteran
Veteran
Senior
Senior
Senior
20
Reserve

Veteranholdet - sølvmedaljer
Finn bærer også den individuelle sølvmedalje

Veteranholdet med yderligere deltagelse af Per Westh-Henrichsen og
Torben Fischer, begge fra KS opnåede en fornem sølvmedalje. Morten
Hammer og Finn Scheibye fik ligeledes sølvmedalje i sekundskydningen.
Finn Scheibye blev nr. to i terrænskydning og nr. 3 i sekundskydningen.
Jeg kunne håbe på, at flere – også af
de ældre skytter – fik lyst og mod til at
udfordre sig selv, og begynde at dyrke
terrænskydning.
3745 Finn Scheibye

Morten og Finn fik også sølvmedalje i sekundskydning
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Langdistance - Foråret 2010

Københavns Skyttecenter, Kalvebod + terræn

Lørdag d. 29. maj

Alm. træning, 300m

Stående og knælende serier i Nordisk
program

Søndag den 30. maj

Geværterrænskydning, Jægerpris

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

Lørdag d. 5. juni

Grundlovsdag, ingen skydning

Københavns Skyttecenter lukket

Tirsdag d. 8. juni kl.
17-19

DDS Storkøbenhavn, 200m turnering

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning & mesterskab. Afslutningsaften med grillparty

Lørdag d. 12. juni

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

Onsdag d. 16. juni

KS aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 ligg. Tilmelding på banen

Lørdag d. 19. juni

Alm. træning, 300m

Søndag d. 20. juni

DM geværterræn, hold
Sidste skydedag.

Lørdag d. 26. juni
4. xxx. 3 x 5 skud, 200m.

DM geværterræn, Borris. Individuel lørdag,
hold søndag. Tilmelding til
mhammer@post3.tele.dk
Point til Schmiegelow pokalen tæller dobbelt

Søndag d. 27. juni

SKAK-huset – Malmø Skyttegille

Venskabsskydning i Malmø

Onsdag d. 30. juni

KS aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 ligg. Tilmelding på banen

Træningstid lørdag kl. 13.00 – 15.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens
skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200m 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 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

25 m. pistolskydning - Foråret 2010
29.
maj
5.
juni
12.
juni
19.
juni
26.
juni

Københavns Skyttecenter, Kalvebod

Standardpistol
Finpistol, evt. militær hurtigskydning
Standardpistol
Finpistol, evt. militær hurtigskydning
Sidste skydedag – Standardpistol, evt. finpistol

Træningstid lørdag kl. 10.00 – 12.00, hvor vi mødes på 25m banen på KSC.
Grovpistolskytter har mulighed for at afprøve nye discipliner fra kl. 9:00 til kl. 10:00.
Henvendelse til Jakob Andersen jakob@watz.dk .
Med skyttehilsen og vel mødt 4219 Alexander Khalileev
OBS!

Reserver 23. - 24. oktober til konkurrencen mod Södra Skånske Regementet, P7.

OBS!
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Skydning med jagtriffel
Flere skytter i AS har i tidens løb ytret interesse
for skydning med jagtriffel. Som et forsøg har der
i foråret 2010 været inviteret til skydning på 200
m banen med automatisk markering. Skydningen
skulle foregå siddende på jorden eller på jagtstol
og med brug af skydestok som støtte for geværet.
Skydning på 200 m er måske ikke så interessant
for jægere, men rent træningsmæssigt er det
udmærket og let med den automatiske markering.

De interesserede skytter kunne afgive 5 skuds
serier og spredningen (eller rettere samlingen) af
de 5 skud kunne evt. udløse en præmie. Af de 12
inviterede afleverede kun to skytter resultater til
opmåling, så i år bliver der ikke uddelt præmier.
For at have riflen indskudt på 100 meter har der
også været mulighed for skydning på denne
distance. Denne skydning har været afholdt på
bane 0, banen vest for 300 meter banerne.
Hvis nogle af læserne ønsker at være med til
næste år, bedes de give besked til Skydeinspektionen.
3448 Scheibye

Servicemeddelelse
Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse
Regler og sidste frist vil kunne ses på www.as-kbh.dk

HUSK
Sct. Hans aften på Bjerget
Gør det til en tradition at deltage
sammen med familie og venner

Resultater langdistance 2009
Medaljeskydning I
3745
3898
4230
3881
4195
3512
3793
4219

Scheibye
Worsaae
Hvamstad
Fjeldborg
Datcu
Mørup
Hammer
Khaliléev

Dansk
15 ligg. Svensk < Nordisk program > 10 ligg. 5 ligg. 30 sek.
1
2
3
300 m
3x5 3+3+4 Kn. Stå. 2 min.
1
2
148 147 146
149
142 140
93
50 48
100
50
50
142 141 141
143
134 131
80
45 40
97
48
48
138 137 135
142
135 126
83
47 43
99
50
50
137 134 133
142
133 120
84
43 41
99
49
48
138 137 135
137
123 123
84
45 36
98
50
49
138 135 134
135
129 120
76
38 42
98
49
49
130 128 128
137
130 113
74
44 38
98
48
47
128 127 124
141
124 110
68
42 26
97
47
47

ialt
1263
1190
1185
1163
1155
1143
1115
1081

Skyttekonge 2009
Guldmedalje, ny
Guldmedalje, ny
Sølvmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje

8 skytter gennemførte skyttekongeskydningen i 2009. Yderligere 14 skytter deltog i medaljeskydning I
uden at fuldføre. Skyttekonge blev 3745 Finn Scheibye med samme resultat som i 2008.
Der blev i 2009 opnået to nye guldmedaljer af 3898 Lars Worsaae og 4230 Ola Hvamstad. Sidste gang,
der blev opnået to nye guldmedaljer var i 1992. Til lykke med det!
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Medaljeskydning II
3745
3898
4230
3512
3881
3793
4195
4219

Scheibye
Worsaae
Hvamstad
Mørup
Fjeldborg
Hammer
Datcu
Khaliléev

1
148
142
138
142
137
130
138
128

2
147
141
137
139
134
128
137
127

3
147
141
135
138
134
128
135
124

4
146
141
134
135
134
128
135
122

5
146
140
134
134
133
126
134

6
146
140
132
133
133
125
129

7
145
139
132
133
132
124
129

8
145
139
130
133
132
122
129

9
145
138
130
126
131
122
125

10
144
137
129
118
128
115

Gns. H.cap 2010
145,90
141
139,80
135
133,10
128
133,10
128
132,80
128
124,80
120
132,33
128
125,25
126

Klassemærke
Friskytte
Friskytte
Guld
Friskytte
Guld
Sølv
Guld
Sølv

10 skytter skød tre serier eller mere og fik dermed tildelt handicaptal for 2010. Yderligere syv skytter
deltog med færre end tre skydninger. Årets vinder af medaljeskydning II blev 3745 Finn Scheibye.
Efter anskaffelse af nyt skydetøj og træning på 15 m blev 3898 Lars Worsaae belønnet med en forbedring af sit gennemsnit på ikke mindre end 6,25 point. Dejligt at se, at indsats belønnes.

Schmiegelow pokalen

3898
3745
3512
3793
4230
3881
4195
4216
4219

handicap-pokalen
Hcp Opnåede
2009
point
Worsaae
130
128
Scheibye
137
113
Mørup
125
50
Hammer
123
33
Hvamstad
131
27
Fjeldborg
131
19
Datcu
132
16
Scheibye
129
9
Khaliléev
125
7

Collet pokalen
3745 Scheibye
3898 Worsaae
3881 Fjeldborg

Lars Worsaaes resultatfremgang viste sig også i
Schmiegelow pokalen, hvor skytterne for hver
skydning erhverver det antal point, som han/hun
skyder højere end det tildelte handicaptal.

Point
271
258
240

Plac.
1
2
3

Colletpokalen blev kun gennemført af tre skytter
og kun ved den ene af årets to omgange.

Foss-Pokalen
1
2
3
4
5
6
Sejre/
18.4.09 2.5.09 16.5.09 5.9.09 3.10.09 10.10.09 Placering
3881
3898
4230
4219
4216
3538
3990
3793
4195
4254
4251
3448
3745

Fjeldborg
Worsaae
Hvamstad
Khaliléev
Evelyn Scheibye
Mørkeberg
H.J. Vaaben
Hammer
Datcu
Torsten Friis
Ulrik Friis
Bo Scheibye
Finn Scheibye

142
137
136
136
138
132
136
134
112

140
140
139
139
140

136

142
137
139

138
143
141
141

132
138
137

133

142

128

136
140

2/1
1/2
1/3
1/4
1/5

Foss pokalen blev med to
sejre vundet af Thomas
Fjeldborg.

136

137

130
148

144

Vandt '08
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XXX-Pokalen
3745 Scheibye
3898 Worsaae
4230 Hvamstad

1
21.3.09

2
9.5.09

3
23.5.09

4
20.6.09

5
15.8.09

142
3

143
3

144
3

140
2

144
3

134
2

140
2

139
2

140
3

132
1

135

134
1

134
1

6
29.8.09

7
12.9.09

8
24.10.09

Point
i alt

Plac.

146
3

144
3

20

1

141
2

136
14

2

4

3

2

4

2

5

1

6

1

7

1

8

131
3

137
1

4195 Datcu

138
2

4211 Mackintosh

133
2

3512 Mørup

134

3990 Vaaben

118

138
1

136
1

3793 Hammer

128

4216 Scheibye

135

3881 Fjeldborg

133

132

122

125
1

132

128

133

126

131

XXX-pokalen blev med seks af otte sejre vundet af 3745 Finn Scheibye. 3898 Lars Worsaae blev en
klar runner up.

Poul Glesners mindepokal (veteranpokalen)
3538 Mørkeberg
3793 Hammer

<
149
143

200 m
145
143

>
148
144

300 m
138
137

Handi- Point
cap
4,5 584,5
3,5 570,5

Poul Glesners mindepokal blev
igen i 2009 vundet af 3538 Henrik
Mørkeberg

21(2)

22(1)

17(2) 19(3) 25(2)
21(1)
25(1)

Portvin plac.

29(2) 24(1)

Portvin point

35(5) 22(3) 35(5) 36(5) 33(3)
30(3)
21 30(4) 36(5) 34(5)
23(1)
21 27(3) 29(2) 33(4)
30(4)
21
19 29(2)
10
27(2) 31(3) 26(1)
26(5)
24(4)

Pokal plac.

3. Vinter

2. Vinter

1. Vinter

AS/P7

DDS-Øst

Ramløse

Helsinge

6. Vinter

36(5) 36(5)
32(4) 28(4) 27(2) 29(3) 16(2)
27(3)
31(3)
24
28(1) 27(2) 24(1) 17(1) 15(1)

Pokal point

3745 Finn Scheibye
3793 Hammer
4230 Hvamstad
3881 Fjeldborg
3771 Ingemann
4211 Mackintosh
3894 Baasch
4216 Evelyn Scheibye
3898 Worsaae
4195 Datcu
4111 Jespersen
4276 Palle Jensen

5. Vinter

4. Vinter

Terrænskydninger 2009

31
25
13
9
9
5
4
3
3
2
1
1

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

31
32
13
9
12
5
4
3
3
7
1
1

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

12 skytter opnåede point i terrænskydninger i 2009. Herudover deltog fem skytter, som ikke opnåede
point.
Feltskyttepokalen blev vundet af 3745 Finn Scheibye, primært på grundlag af resultaterne ved vinterterrænskydningerne.
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Resultater DGI-byen 2009

Lars
Alexandru
Christoffer
Lars
Finn
Mathias
Hans Jørgen
Katja Lykke Ravn
Pia Kraglund
Kristian
Betina
Anders H.
Per Aksel
Erik
Peter
Mathias Noe Darling

Worsaae
Datcu
Lind
Hartmann
Scheibye
Hertz
Vaaben
Boll Hertz
Vaaben
Høg
Lynnerup
Rahbek
Bannow
Lindblad
Antonius
Schröder

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Børn

23
10
10
13
4
2
8
3
8
4
2
1
1
1
2
5

181,7
165,3
162,9
161,4
-

178,5
165,3
162,9
159,2
188,3
176,5
175,9
172,3
170,6
167,5
165,5
159,0
158,0
150,0
137,0
179,4

Mæ
rke

(al
le)
Gn
m

Gn
ti b s.
ed
ste

ia
lt
Se
rie
r

Kla

Navn

Skytte Nr.
3898
4195
9992
4253
3745
4151
3990
4204
4001
4129
4150
4217
3901
4263
4188
4243

sse

15 m riffelskydning 2009

Friskyt.
Sølv
Bronze
Bronze
-

Fire skytter gennemførte 10 skydninger eller flere på riffel. I alt har 16 skytter registreret en eller flere
skydninger med riffel i løbet af året. Det samlede antal registrerede skydninger på riffel udgør 97.
Lars Worsaae vandt en komfortabel sejr og opnåede et friskyttemærke.

Mathias
Alexander
Anders H.
Finn
Alexandru
Thomas
Lars
Mehmet Remzi
Mikkel
Betina
Lars
Bo
Anne Vibeke
Niels Lund
Britt
Niels Lund
Josefine
Gunnar

Hertz
Khalileev
Rahbek
Scheibye
Datcu
Hermansen
Hartmann
Yüksekkaya
Ploug Madsen
Lynnerup
Worsaae
Pedersen
Gross
Christensen
Hansen
Christensen
Carlsgart
Gudnason

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

55
31
30
10
39
27
25
11
1
4
1
8
1
2
4
2
1
1

283,0
282,9
274,4
271,3
267,7
253,8
249,0
239,6
-

276,7
278,1
267,7
271,3
255,3
241,4
237,9
238,5
277,0
243,5
235,0
216,9
212,0
204,0
176,5
171,5
170,0
113,0

Mæ
rke

(al
le)
Gn
m

Gn
ti b s.
ed
ste

ia
lt
Se
rie
r

Kla

Navn

Skytte Nr.
4151
4219
4217
3745
4195
4249
4253
4094
4264
4150
3898
4224
4213
3813
4268
3813
9990
4184

sse

15 m pistolskydning 2009, enhåndsfatning

Friskyt.
Friskyt.
Guld
Guld
Guld
Sølv
Sølv
Bronze
-

Otte skytter registrerede mere end ti serier på pistol med enhåndsfatning. Herudover deltog 10 skytter,
som ikke nåede at registrere 10 skydninger i løbet af 2009. Der blev i alt registreret 253 skydninger med
enhåndsfatning. 4151 Mathias Hertz vandt skydningen en hårsbred foran 4219 Alexander Khalileev. De
opnåede begge et friskyttemærke.
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Britt
Lars K.
Josefine
Gunnar
Alexandru
Bo

Hansen
Schiff Petersen
Carlsgart
Gudnason
Datcu
Pedersen

Åben kl.
Åben kl.
Åben kl.
Åben kl.
Åben kl.
Åben kl.

26
8
6
5
1
1

245,0
-

229,5
12,5
210,3
216,6
283,0
207,0
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m
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ti b s.
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ste

alt
Se
ri e
ri

Kla

Navn

Skytte Nr.
4268
4236
9990
4184
4195
4224

sse

15 m pistolskydning 2009, tohåndsfatning

Åbenkls.
-

Britt Hansen registrerede som den eneste mere end 10 skydninger på pistol med tohåndsfatning og
opnåede et åben klasse mærke. I alt blev der registreret 47 skydninger med tohåndsfatning.
Resultater 25 m pistol 2009

Duelsablen
4 bedste duelskydninger kal. 22
(den hurtige del af registrerede finpistolskydninger)

4219
4249
4092
4193
4151
4217
4264
4195

1
272
244
224
214
275
260
262
270

Alexander Khalileev
Thomas Hermansen
Carsten Trebbien
Jakob Andersen
Mathias Hertz
Anders Rahbek
Mikkel Madsen
Alex Datcu

2
271
231
219
203
266
260
244

3
270
226
215
198
258
257
242

4
268
181
211
195

Total
1081
882
869
810
799
777
748
270

4219 Alexander Khalileev
vinder duelsablen for 2009 i
suveræn stil.

HAV - pokalen
4 bedste skydninger i standardpistol kal. 22

4219
4193
4249
4094
4092
4195
4151
3797
4159
3512

Alexander Khalileev
Jakob Andersen
Thomas Hermansen
Mehmet Yüksekkaya
Carsten Trebbien
Alex Datcu
Mathias Hertz
Lars Therkelsen
Christian Øelund
Svend Mørup

1
529
424
450
414
426
513
509
427
390
322

2
526
394
422
409
387

3
526
336

4 Total
526 2107
1154
872
823
813
513
509
427
390
322

Også HAV-pokalen tog Alexander
sig af i mindst lige så suveræn stil.

GrovpistUglen
4 bedste skydninger i standardpistol og duel

4217
4092
4193
4195
4234
4159

Anders Rahbek
Carsten Trebbien
Jakob Andersen
Alex Datcu
Henrik Pedersen
Christian Øelund

Standard
Duel
1
2
3
4
1
2
3
4 Total
462 447 442 431 256 241 212 199 2690
401 392 388 357 213 207 205 159 2322
404 381 357
174 173
1489
270 249 244 215
978
228 190
418
213
213

Til gengæld fik Anders
Rahbek lov til at tage
sig af GrovpistUglen
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Referat af generalforsamlingen
(fortsat fra side 7)
DDS Storkøbenhavns vinterterrænskydninger. AS deltog med hold. Finn Scheibye
vandt veteranklassen.
y DDS landsmesterskaber 15 m pistol og riffel,
cal. 22 og luft. AS deltog med et senior pistol
hold. Finn Scheibye opnåede en sølvmedalje
i veteranklassen på luftriffel.
y DDS Storkøbenhavns mesterskaber 25 m
pistol, 50 m riffel, 200 m riffel og 300 m riffel.
Individuelt opnåede Henrik Mørkeberg, Morten Hammer, Finn Scheibye og Alexander
Khalileev medaljeplaceringer.
y DDS landsmesterskaber 200 og 300 m riffel.
Finn Scheibye vandt skydningerne på 200 m i
klasse 2 og på 300 m i veteranklassen.
Kapskydningerne:
y Såvel AS-P7 som Uni-matchen blev afholdt i
København. AS udnyttede hjemmebanefordelen til at vinde alle holdkonkurrencerne.
y Ved P7 vandt Mathias Hertz terrænskydningen og den samlede individuelle konkurrence
på pistol. På riffel vandt Finn Scheibye baneskydningen.
y Ved Uni-matchen vandt Christoffer Jespersen
riffelskydningen, mens Alexander Datcu
vandt terrænskydningen og dermed den samlede skydning.
I løbet af efteråret blev det obligatoriske våbeneftersyn gennemført uden problemer.
Årets interne konkurrencer forløb således:
y 15 m riffel blev vundet af Lars Worsaae.
y 15 m pistol blev vundet af Mathias Hertz en
hårsbredde (0,1 point i gennemsnit over ti serier) foran Alexander Khalileev.
y På 25 m pistol vandt Alexander Khalileev
såvel ”Duelsablen” som standardpistol. Anders Rahbek vandt grovpistol konkurrencen
og dermed ”Grovpistuglen.”
y På langdistance vandt Lars Worsaae
Schmiegelow pokalen, Foss pokalen blev
vundet af Thomas Fjeldborg, Poul Glesners
mindepokal blev vundet af Henrik Mørkeberg,
mens portvinspokalen blev hjemtaget af Morten Hammer.
y Finn Scheibye tog sig af terrænskyttepokalen,
Colletpokalen, XXX-pokalen samt medaljeskydning II og traditionen tro også af skyttekongeskydningen.
y

Gymnastikinspektionen.
Der har som sædvanlig været trænet tirsdage og
fredage fra kl. 17.00 til 18.15 i salen på Hellig
Kors Skole. Gymnasternes stadig stigende gennemsnitsalder til trods har vores træner Leif Berg

Sørensen formået at inspirere til kamp mod den
tiltagende stivhed. Mødeprocenten har været
pæn, selv om perioder med sygdom har sat sit
præg.
Forårssæsonen blev afsluttet på behørig vis ved
en sammenkomst på Høje Sandbjerg d. 19. maj.
Sæsonstart primo september skulle have været
på Korsager Skole i Husum, da salen i Skyttegade skulle ombygges til kantine i forbindelse med
sammenlægning med Blågård Skole. Renovering
af salen i Husum blev imidlertid forsinket grundet
skimmelsvamp, men vi var heldige at få tildelt en
alternativ sal - med andre dage og tider - på
Blågård Skole - i bygningerne på den anden side
af Skyttegade. Skolebetjenten fik os dog allerede
fra dag 2 over i den gamle sal til sædvanlige dage
og tider, da ombygning havde længere udsigter.
Der blev vi året ud.
Juleafslutningen blev afholdt d. 15. december, og
endnu en gang åbnede Arne Jacobsens datter
deres hjem, hvor vi havde en rigtig dejlig aften.
Det blev - på Leif’s opfordring - efterfølgende til
endnu et par træningsaftener inden Jul.
Pokalen for godt kammeratskab gik i år til Jørgen
Søe Westergaard. Desværre blev - nytårsaften
eller -nat - både Krafts bronzemedalje fra 1896,
Krafts kammeratskabspokal og det senere tilkomne sølvfad stjålet ved et indbrud i Søe's hjem.
Feltsportssektionen
Feltsportssektionen mål er at være den centrale
nicheforening for feltsporten i Østdanmark. Vi
koncentrerer os om de militært inspirerede mangekampe
y Feltsport, med pistolskydning, kortlæsning og
O-løb, og
y Orienteringsbiathlon, med geværskydning,
punktorientering og O-løb
Vi har i 2009, for at underbygge vort mål, arrangeret et velbesøgt åbent klubmesterskab i Biathlon, Orientering, hvor vi anvendte elektronisk
tidtagning.
Træning i disse discipliner foregår dels i Dansk
Orienterings-Forbunds regi og dels sammen med
Forsvarets aktiviteter for reservepersonel. Træning i skydning med gevær søges fastholdt i DDS
regi.
Vi har kunnet glæde os over flere nye medlemmer.
Da man i Bladet kan læse fyldige referater, skal
jeg kun kort nævne de vigtigste begivenheder:
• Sektionen deltog i SM i stafetorientering 2. maj
i St. Dyrehave med to hold.
• Klubmesterskabet i orienteringsløb afholdtes
16. maj her på Bjerget. Torkild Ottesen Hansen havde kreeret en fin bane, som atter en
gang vandtes af Henrik Plenge Jensen.
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•

AS-P7 afholdtes 13.-14. juni på Møn og
Kalvebod. Far og søn - Peter Bjørn Jensen
og Henrik Plenge Jensen - lavede fine Odiscipliner på Møn, hvor løbet havde elektronisk tidtagning. Skydning og håndgranatkast
blev afholdt på Kalvebod med N.E.O. Hansen
som arrangør. Jørgen Nielsen vandt for syvende gang i træk, men P7 kom ind på de
næste 2 pladser. Alligevel vandt AS atter
holdkonkurrencen på grund af vor større
bredde.
• DM Feltsport afholdtes 4. september i Søgård
i piskende regn og kuling. Sektionen deltog
med 6 mand i de tre ældre klasser. Der var
mange fine individuelle AS resultater og i den
samlede holdkonkurrence vandt vi en sølvmedalje, med Peter Werling, Jørgen Pedersen og Nis Schmidt.
• Det åbne klubmesterskab i biathlon fandt sted
19. september. Traditionen tro indledtes med
50 m skydning hen over Rafts Navle, efterfulgt af punktorientering og O-løb i Rude
Skov. Vi havde i år udlagt 4 baner H21, H35,
H45 og H55, som blev løbet af 17 deltagere
fra hele landet. Carsten Sveding vandt klubmesterskabet tæt foran N.E.O. Hansen, Nis
Schmidt og Peter Werling. Kun få minutter
adskilte de fire. Også her anvendte vi elektronisk tidtagning.
• Bøfturen fandt sted 5. december. N.E.O.
Hansen sendte os i skoven for med lineal at
triangulere os frem til posterne. Peter Werling
var bedst, men Birger Hoff vandt på grund af
handicap. Efter etagevask på byggepladsen,
afsluttedes med den traditionelle frokost i Anders Ølgårds ånd og med hans sange.
Alt i alt et godt år med aktiviteter op til grænsen
for, hvad vi kan klare.
Hjemmeværnssektionen:
Aktiviteterne i hjemmeværnssektionen var
y Kranseophængningen på Christiansborg som nævnt under ”foreningen” - ved mindehøjtideligheden for 350-året for stormen på
København., og
y Bøfturen, som blev afholdt den 6. december.
Deltagelsen var igen flot for så vidt angår jubilarer, mens det kneb lidt med deltagelsen af
yngre, formentlig fordi de var optaget af
Hjemmeværnets opgaver i forbindelse med
klimatopmødet i København.
Omkring AS tilknytning til Hjemmeværnet, som er
det primære formål, må vi nok erkende, at det har
været op ad bakke, efter nedlæggelsen af HJVK
6301. Dette er jo ikke nyt, og det har gennem de
seneste år medført at sektionen med jævne
mellemrum har overvejet sin situation.

I den kommende tid agter sektionen derfor at
kigge bredere på HJV, for at se efter en mulighed
- eller relevans - i at fastholde Hjemmeværnet
som en del af AS’s identitet, og omvendt undersøge, om AS kan ses at være en del af HJV’s
identitet.
Høje Sandbjerg:
Lejren har i 2009 været i brug i 61 dage fordelt
som følger: AS 21 / HJV: 1 / idræt, spejdere og
skoler 1 / og andre (især teambuilding): 38 dage. I
alt ca. 990 persondage. Aftalen med vor største
bruger om oplagring af øvelsesmateriel i Villaens
vestende er videreført.
Ændringen af det indre af Barak 1 er fortsat som
del af et stort opgraderingsprojekt, muliggjort af
donationer og støtte, som det vil fremgå af regnskabet. Taget er isoleret og bølgepladerne udskiftet med tagpap. Tagvinduer er udskiftet til Velux,
og der er igen monteret vinduer i D-messens
nordside. De resterende dele af messens vægge
er malet. For at reducere fugten i bygningen. er
der installeret et Solarventi-anlæg på taget.
Som del af opgraderingsprojektet er hele Barak 4
gravet fri, og den gamle kælder fra 1926 i bakken
ovenfor er sløjfet, så det har været muligt at
anlægge skråninger med moderat hældning. Der
er anlagt nedsivningsanlæg foran Barak 1, således at tagvand fra Barakkerne 1 og 4 nu er sikret
lovligt afløb. Overskydende jord fra projekterne er
lagt foran Barak 1, på bakken omkring brændeskuret og på Gymnastikpladsen, hvor den gamle
springgrav er sløjfet.
Efter frigravningen er nordfacade og østgavl på
Barak 4 sat i stand, og nye døråbninger er etableret i østgavlen, dels som nødudgang fra loftet og
dels til et nyindrettet dametoilet. Den ubenyttede
skorsten er revet ned, og bygningen er forsynet
med nyt isoleret tag af krydsfiner som Barak 5,
med i alt 12 Veluxvinduer og to Solarventi-anlæg.
Indvendig vil der ske en kraftig ombygning, således at toiletter i fremtiden vil findes nærmest
Lejrgaden og vaske- og baderum i nordsiden.
Den hidtidige ”lotte-indgang” på nordfacaden er
sløjfet.
Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, som har
lavet forslag til det videre forløb. Den vil give en
orientering herom under eventuelt.
Myndighedskontakter har været opretholdt som
hidtil, herunder besøg af beredskabstjenesten i
Hørsholm, der har været inddraget i ombygningsprocessen som rådgiver.
Fotobogen er i år solgt i 17 eksemplarer især til
vore teambuildingkunder. Den er fortsat til salg
også fra Søllerød Museum.
Kontoret og hjemmesiden varetoges fortsat af
formanden.
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Formanden er også er redaktør for AS-bladet,
som er udkommet i 4 numre med de sædvanlige
udgivelsesterminer.
Jubilæumsbogsudvalget - formanden og Xformanden - har fortsat arbejdet og indsamlet
bidrag. Bogen vil blive udgivet af ”Inge og Jørgen
Pangels Mindelegat”.
Der er nedsat er jubilæumsfestudvalg bestående
af formanden og sekretæren.
Ole Hasselbalch supplerede med baggrunden for
Høje Sandbjerg projektet.
Henrik Franck redegjorde for økonomien bag
projektet.
Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning, som herefter blev godkendt.
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab til godkendelse
Akademisk Skytteforening:
Kassereren udleverede og gennemgik regnskabet. Originalregnskabet med underskrifter blev
forevist dirigenten.
Kontingentindtægterne for aktive har været større
end budgetteret, og det skyldes i det væsentlige,
at der er kommet godt 10 nye medlemmer, plus
det er lykkedes at inddrive kontingent fra restanter fra 2008. Øvrige tilskud er væsentligt højere
end budgetteret, idet vi har modtaget tilskud fra
Kulturministeriet i 2009, og vi har stadig en resterende bevilling til 2010.
Aktivitetsudgifterne er alle ”netto”. Udgifterne til
skydesektionen har været noget højere end
budgetteret. Det skyldes dels højere aktivitet og
dels, at vi har afholdt Uni-match. Gymnastik- og
feltsportssektionerne har haft aktivitet svarende til
budget. Driften af Høje Sandbjerg indgår med et
underskud på ca. kr. 14.000,-, som dog skyldes,
at næsten alle indtægter er hensat til fremtidig
vedligeholdelse. Byggeprojektet på Høje Sandbjerg var ikke budgetteret, men det holder sig
inden for de bevilligede beløb. AS-bladet er blevet dyrere i 2009, og administrationsudgifterne er
praktisk taget uændrede.
Resultatet er et lille overskud på kr. 5.566,-, som
foreslås overført til næste år.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som
godkendtes.
De Akademiske Skyttefonde og
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske
Studenter:
Kassereren udleverede og orienterede om fondenes regnskaber.

Der vil sandsynligvis blive lidt mindre udlodning
fra De Akademiske Skyttefonde til næste år.
Zehngraff er ca. som sidste år, men resultatet er
lavere på grund af manglende aktieudbytter.
ad 4. Behandling af indkomne forslag
Formanden: Bestyrelsen har fremsat at samlet
forslag på baggrund af to modtagne forslag:
Gymnastiksektionen foreslår i konsekvens af
ændret medlemsregistrering i Dansk Gymnastik
Forbund:
y at der i vedtægternes § 3, stk. 2 indføjes
”henholdsvis”, før Danmarks Gymnastik Forbund.
To medlemmer af skydesektionen foreslår, for at
give adgang til forbundets skydninger:
y at AS indmeldes i Dansk Sportsskytte Forbund
y at vedtægternes § 3, stk. 2 tilrettes i overensstemmelse hermed.
Sammenfattende foreslår bestyrelsen derfor
omformulering af § 3, stk. 2 således:
”Skydesektionen er som medlem af Københavns Skytte Forbund medlem af Dansk Skytte Union. Skydesektionen er medlem af Dansk
Sportsskytte Forbund. Gymnastiksektionen er
medlem af Danmarks Gymnastik Forbund.
Feltsportssektionen er medlem af Dansk Orienterings Forbund. Sektionerne er hermed associeret Danmarks Idræts Forbund”.
Peter Lund motiverede gymnastiksektionens
forslag således:
y Årsag: Kan slippe billigere i kontingent, når
kun de, der dyrker gymnastik, indberettes som
medlemmer.
y Samtidigt kan AS bevare sin indflydelse i
forbundet uændret.
Jacob W. Andersen motiverede forslaget vedr.
Dansk Sportsskytte Forbund således:
y Årsag: Nogle vil gerne udvikle grovpistolskydningen og tilbyde medlemmerne andre skydeformer end de traditionelle.
y Foreningsmedlemskab er billigere end blot to
individuelle medlemskaber.
Der var ikke andre bemærkninger, hvorefter
forslaget blev enstemmigt vedtaget.
ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet for 2010, hvori
det ikke er indkalkuleret kontingentforhøjelser.
Aktiviteterne må forventes at være nogenlunde
uændrede i forhold til 2009, men vi har hverken
Uni-match eller AS-P7 i 2010. Derved bliver det
budgetterede overskud på. kr. 6.000,-, dvs. samme størrelsesorden som 2009. Det er en for lille
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marginal, og det foreslås derfor, at kontingentet
hæves med kr. 20,- pr. halvår for alle kategorier.
Det vil betyde en forøget indtægt på ca. kr.
4.000,-, hvorved overskuddet vil blive ca. 10% af
de regulære indtægter.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som
godkendtes.
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til
kontingent, idet kontingentet foreslås hævet med
kr. 20,- halvårligt for alle kategorier således:
x Aktive indtil 25 år
fra kr. 240,- til kr. 260,x Aktive fra 26 til 61 år fra kr. 350,- til kr. 370,x Aktive over 61 år
fra kr. 240,- til kr. 260,x Passive
fra kr. 120,- til kr. 140,Der var ingen bemærkninger til budgettet, som
godkendtes enstemmigt.
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til
valg af en uændret bestyrelse således:
x Formand
Genvalg af 3740 Erling Heidler
x Næstformand
Genvalg af 3990 Hans Jørgen Vaaben
x Kasserer
Genvalg af 2448 Bo Scheibye
x Sekretær
Genvalg af 4241 Christian Bergqvist
x Sandbjerginspektør
Vakant - jf. Henrik Francks indlæg.
x Skydeinspektør
Genvalg af 3745 Finn Scheibye
x Gymnastikinspektør
Genvalg af 3098 Peter M. Lund
x Feltsportsinspektør
Genvalg af 3801 Birger Hoff
x Inspektør for hjemmeværnssektionen
Genvalg af 3953 Peter Willems
Henrik Franck motiverede indstillingen vedr.
Sandbjerginspektøren således:
”Gennem de seneste 20 år har jeg jævnligt gjort
opmærksom på, at Sandbjerginspektør-jobbet
ikke er en livstidsstilling. I 1990’erne førte det til,
at min gode ven Jørgen Møller bad om, at jeg
ikke forskrækkede medlemmerne ved at annoncere min tilbagetræden. Siden har der været en
del situationer, hvor jeg har haft lyst til at smide
håndklædet i ringen uden at nogen afløser var i
sigte. Det er der stadig ikke. Man taler om, at jeg
skal uddelegere - men hvis det for alvor kunne
lade sig gøre, hvem skulle så fortsat koordinere
og være ansvarlig for indsatsen.

Sagen er, at ingen hidtil har været villig til at
bruge den fornødne tid og indsats på at stå i
spidsen for lejren, inklusive alle de lavstatus jobs,
der knytter sig dertil. Gennem det seneste år har
vi været gennem en periode med mange diskussioner i bestyrelsen om ”hvordan og hvem”, men
ingen navne er reelt kommet frem. En enkelt
egnet takker nej. Jeg oplever, at medlemmerne
nok mener at kende Lejren, men alligevel ikke
formår at vise mere interesse for sagen end på
diskussionsniveau, og det løser ingen problemer.
Når den igangværende opgradering af barak 1 og
4 er afsluttet, vender vi for en periode tilbage til et
mere normalt aktivitetsniveau, men der er ønsker
om også at gøre det muligt at opgradere barakkerne 2 og 3. Det ligger et skitseprojekt for de
mest påtrængende opgaver, men i øjeblikket er
der ingen penge til det. Jeg er blevet opfordret til
at lede gennemførelsen af arbejdet, hvis der
skaffes finansiering, men er det rimeligt og fornuftigt at sige ”javel”, for det ligger i luften, at det skal
jeg bare. Henrik Franck er jo en gratis ressource
som medlem - på lige fod med alle andre medlemmer. Hvis barak 2 og 3 bliver renoveret, er der
fortsat det åbne spørgsmål om, hvem der varetager driften fremover. Ingen står tilsyneladende
parat til at tage over. En mulighed kunne være at
lade én af vore kunder forpagte driften således, at
foreningen har rådighed over ejendommen i
sædvanligt omfang. Så kan man nøjes med en
regelmæssig kontrol at, at betingelserne overholdes, og ingen medlemmer bliver belastet med en
opgave, hvis timemæssige størrelse formanden
helst ikke ser angivet i årsberetningen, men som
sædvanligvis ligger i området ¾ mandår.
Jeg mener derfor, at alle vil være tjent med, at jeg
ikke genvælges på normal facon, men at posten
bliver vakant, idet jeg dog er indstillet på at fungere indtil udgangen af 2010, således at projektet
med barakkerne 1 og 4 kan færdiggøres, dokumenteres og rapporteres. I årets løb kan foreningen så søge en model for fremtiden, gerne med
en forpagter, som jeg er villig til at fungere som
ubetalt konsulent for. Endelig kan restperioden
benyttes til at opnå vore kunders forståelse for
den skete ændring.
Skulle der så i årets løb - om kortere eller længere tid - opstå en mulighed for et fornuftigt begrænset samarbejde om et fortsat opgraderingsprojekt, har bestyrelsen vedtægtsmæssig mulighed for at konstituere en projekt- eller Sandbjergansvarlig for en periode. Vigtigst for mig er at få
brudt min automatiske besættelse af posten.”
Ole Hasselbalch kritiserede bestyrelsen for ikke
at værdsætte Henrik Francks indsats tilstrækkeligt. Han udtrykte, at der senest primo maj skulle
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foreligge afklaring fra bestyrelsen om, hvilket
setup, der skulle lede et eventuelt projekt for
barakkerne 2 og 3, hvilket ville være en forudsætning for en ansøgning, og påpegede, ytrede
ønske om, at Henrik Franck indgik i projektet.
Finn Scheibye foreslog valg af Birger Hoff som
Sandbjerginspektør, hvilket Birger Hoff dog afviste.
Formanden takkede for indlægget, som han
selvsagt ikke havde haft tid til at drøfte med
bestyrelsen - men oplyste, at han støttede forslaget som fremlagt. Han afviste Ole Hasselbalchs
kritik som urimelig og beklagede, at drøftelserne i
bestyrelsen endnu ikke havde ført til det ønskede
resultat. Han afviste herudover at drøfte personspørgsmål på generalforsamlingen.
De foreslåede - inkl. den vakante post som
Sandbjerginspektør - valgtes med akklamation
Hertil foreslås valg af stedfortrædere således:
x Skydning, langdistance
Varetages af Finn Scheibye
x Skydning, geværterræn
3793 Morten Hammer
x Skydning, DGI-byen
Vakant, da Mathias Hertz flytter til Ålborg
x Skydning, pistol
4219 Alexander Khalileev
x Skydning, pistolterræn
4195 Alex Datcu
x SKAK-husets driftsudvalg
4216 Evelyn Scheibye
x Gymnastik
3147 Viggo Neble
x Feltsport
3572 Peter Werling og
3751 Torkild Glaven
x Hjemmeværn
3819 Peter Koefoed
x Sandbjerg
3801 Birger Hoff (feltsport)

ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer
uden for Akademisk Skytteforening
I forvejen er AS repræsenteret med:
x 3745 Finn Scheibye, som er formand DDS
Storkøbenhavn
Bestyrelsen foreslår valg af repræsentanter til
DDS Storkøbenhavn:
x Høje Formand ledsaget af de 4 valgte stedfortrædere, skydning
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde
foreslås valgt:
x 4185 Steen Vestergaard Andersen (som
afløser for 1028 Claus Ahnfeldt-Mollerup)
De foreslåede valgtes med akklamation.
ad 10: Eventuelt
Ole Hasselbalch gjorde opmærksom på arrangementet 5. maj og opfordrede medlemmerne til at
komme og tage gæster med. Der var på tidspunktet 42 tilmeldte.
Kassereren orienterede om overgang til kontingentbetaling via PBS. Orientering om, hvordan
man tilmelder sig ordningen vil blive bragt i bladet
og på hjemmesiden.
Henrik Franck overrakte Sandbjergpokalen til
Mogens Camre for hans indsats i forbindelse med
at skaffe midler til opgraderingen af Bjerget.
Finn Scheibye orienterede om muligheden for at
yde tilskud med skattefradrag. Bestemmelserne
herfor vil blive bragt i bladet og på hjemmesiden.
Sekretæren orienterede om bestyrelsens arbejdsgruppes tanker vedr. det videre forløb af
restaureringen af Barak 2 og 3 på Bjerget.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet kl. 21.50.

De foreslåede valgtes med akklamation.
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer således
x Sagkyndig revisor
4220 Kristian J. Krogsgaard
x Kritisk revisor 3793 Morten Hammer
x Suppleant
3512 Svend Mørup
De foreslåede valgtes med akklamation.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af
forhandlingerne, og takkede også bestyrelsen og
deres stedfortrædere, revisorerne, hjælperne i
sektionerne og redaktionen for godt udført arbejde i årets løb. Han rettede en speciel tak til Henrik
Franck for hans indsats i bestyrelse, og pointerede, at samarbejdet jo endnu ikke var afsluttet.
Derefter: ”Leve for AS” og ”Fanesang”.
Som dirigent: 4184 Steen Vestergaard Andersen
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Resultatopgørelse for året 2009
Indtægter

Kontingenter - aktive
Kontingenter - passive
Renteindtægter
Kursavance, obligationer
Øvrige tilskud
Andre indtægter

Indtægter i alt
Aktivitetsomkostninger

i alt
Administrationsomkostninger

i alt
Udgifter i alt
Resultat før særlige poster
Særlige indtægter

101.160
10.459
9.356
21
1.080.000
2.150
1.203.146
Skydesektionen
45.566
Gymnastiksektionen
6.552
Feltsportssektionen
6.887
Hjemmeværnssektionen
109
Sandbjerginspektionen
14.214
Byggeprojekt, Høje Sandbjerg 1.075.585
Stævner, konkurrencer mv.
15.176
Bladet
27.084
Jubilæum, historiebøger mv.
0
1.191.173
Forsikringer
13.962
Gaver
1.060
Mødeudgifter
3.328
Øvrige administrationsomkostn.
10.057
28.407
1.219.580
- 16.434

Modtaget fra civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe
Zehngraffs Idrætsfond for Danske Studenter
22.000
25

Årets resultat
Der disponeres
således

2008 Budget 10
(1.000 kr)
85
102
11
11
20
9
0
0
33
455
0
0
149
577
25
40
5
7
9
8
1
0
- 42
10
81
500
0
5
23
27
0
10
102
607
14
14
3
2
3
3
8
10
28
29
130
636
19
- 59

Hensættelse til 150 års jubilæum/hist.bog
Hensættelse til nye byggeproj. Høje Sandbjerg
Overførsel til kapitalkonto

15

5.566

44

- 44

0
0
5.566

25
0
19

0
- 50
6

Revisionspåtegning: Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2009 - 31. december 2009 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis.
8. april 2010

Kristian J. Krogsgaard
Statsautoriseret revisor
med deponeret beskikkelse

HUSK
Sct. Hans aften på Bjerget
Gør det til en tradition at deltage
sammen med familie og venner

Morten Hammer
Kritisk revisor

Balance pr. 31. december 2008: Aktiver
Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver:
Ejendommen matr. 6 g, Holte by, Søllerød
(Knt. ejendomsværdi senest 1/10 2008 udg.
kr. 2.050.000 heraf grundværdi kr. 1.536.800)
SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S
(Opført på lejet grund. AS ejer en tredjedel af
huset. Optages til værdi af restgæld)
Inventar

31. dec. 2008
(1.000 kr)
1

-

121.000

132

1

Finansielle anlægsaktiver:
Obligationsbeholdning
Nom. kr. 223.878, anskaffelsessum
220.479
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2008
….3.923
Aktier Danske Bank: 1140 stk. anskaffelsessum
58.992
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2008 ……76.601
i alt
Omsætningsaktiver: Beholdning af ammunition
Tilgodehavender, debitorer
Likvide beholdninger
i alt
Aktiver i alt

Balance pr. 31. december 2008: Passiver
Egenkapital
i alt
Vedligeholdelse Høje Sandbjerg
Byggeprojekter Høje Sandbjerg
150 års jubilæum / historiebog
i alt
Kort fristet gæld

SKAK-huset, gæld til DDS
Omkostningskreditorer mv.

i alt
Passiver i alt

Husk også

150 års jubilæumsfest

-

135.593

223
3
59
0

480.997

417

48.391
29.802
503.543

53
35
158

581.736

246

1.062.733

863

224.402

31. dec. 2008
(1.000 kr)
268.850
263
80.524
3

Kapitalkonto
Opskrivningshenlæggelse

Hensættelser

121.002

349.374

266

50.000
410.000
125.000

23
100
125

585.000

248

121.000
7.359

132
17

128.359

149

1.062.733

663

(se side 5)

(sidste frist for tilmelding med ”rabat” - 31. august)
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