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

lørdag den 2. april 2011

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 - 4817 0017
formand@as-kbh.dk

hvor Akademisk Skytteforening inviterer til

150 års jubilæumsfest
Deltagere:

AS og AS Århus medlemmer m/ ledsagere
+ inviterede fra andre foreninger og gæster

Tid:

lørdag 2. april 2011 - ankomst fra kl. 17.30
Alle bedes være klar i salen senest kl. 18.00

Sted:

DGI-byen (CPH Conference) i Østerbro-salen
Tietgensgade, København V
(Parkering: Indkørsel fra Ingerslevsgade)

Program:

Velkomstdrink / Middag - 3 retter / Kaffe, dans, bar mv.

Påklædning: Smoking (evt. kjole og hvidt eller mørkt tøj)
eller tilsvarende uniform. Med dekorationer.

Tilmelding: Ved indbetaling til giro

eller overførsel til bank

503 3551
reg. 3001 konto 503 3551

Indbetaling inden 1. sept. 2010

inden 1. november 2010
inden 1. januar 2011
Evt. indbetaling efter 1. januar 2011

FRISTEN
er udsat til
10. september

kr. 450,- p.p.
kr. 475,- p.p.
kr. 500,- p.p.
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)
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Foreningen

<

Runde fødselsdage 2010

<

Afdøde

Anders Andersen

30. juli 2010

Æret være hans minde

18.
5.
9.
26.
20.
30.
11.
14.
29.

aug.
sep.
sep.
sep.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.

4291
4292
4234
2409
3156
3538
3918
48
3166

Arne Jensen
Leif Berg-Sørensen
Henrik B.S. Pedersen
Victor Middelboe
Leif Vanggaard
Henrik Mørkeberg
Flemming Frank
Volmer Lilholt
Steen Kledal

75 år
70 år
40 år
90 år
75 år
65 år
50 år
100 år
75år

AS Århus
Anders Andersen

 26. oktober 1952

< 30. juli 2010.

Det er med stor sorg, vi har mistet Anders, som efter at have døjet nogen tid med skrøbeligt helbred, pludseligt og uventet døde under hospitalsindlæggelse i Århus fredag eftermiddag.
Trods de mange år i AS står det klart, at han døde i for ung en alder, og han efterlader sig sin
hustru, Jytte, samt en stor plads i erindringen hos alle vi, der kendte ham. Anders havde mange
interesser og derigennem en utrolig stor kontaktflade til mennesker i alle dele af landet og i
mange forskellige kredse, hvor hans enorme udstråling, engagement og hjælpsomhed gjorde
ham navnkundig.
Anders lagde megen vægt på de dyder, han fandt vigtige som AS'er og arbejdede især for bl.a.
for at videreføre Universitetsmatchen og andre arrangementer som social sammenhængsfaktor
i vor geografisk udstrakte forening. Desuden satte Anders en ære i at drage omsorg for, at andres bedrifter og støtte til foreningen for eftertiden blev fremhævet og husket. Anders var meget
generøs overfor foreningen og har også personligt skænket foreningen megen indsats og materiel i årenes løb. Ikke mindst brugte Anders sin vidtrækkende menneskelige kontaktflade til stor
gavn for foreningen. Blind underkastelse foreningen under udenforstående administrative øvrigheder lå Anders meget fjernt, og det var ham magtpåliggende, at foreningen alle henseender
fremstår med en vis stil.
Tillige med ovenstående kan Anders huskes for sin betænksomhed og lune humor.

Æret være hans minde.

Kåre Janussen. Skytte og formand, AS Århus

Arrangementer 2010
3. september
17.00
25.-26. sept.
9.-10. oktober ?
23.-24. oktober
4. december
10.00
5. december

Gymnastik
Skydning
Høje Sandbjerg
Forening/Sk./Fsp.
Feltsport
Hjemmeværn

Sæsonstart
Universitetsmatch
Rydningsweekend ?
AS-P7 - 90 års jubilæum
Bøftur
Bøftur

Korsager Skole
Jylland (AS Århus arr.)
(se annonce side 10)
Revingehed
Bjerget
Bjerget

150 års jubilæumsfest

DGI-byen

Arrangementer 2011
2. april

18.00

Foreningen

Tilmelding - med rabat - NU (se side 3)

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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Selv om sommeren er ved at være slut, er der meget at glæde sig over og glæde sig til.
Vi er i jubilæernes tid, og starter med

AS-P7 90 års jubilæet den 23.-24. oktober
(hvor du skal kvalificere dig til aktiv deltagelse)
på Revingehed, hvor P7 har lagt op til en god fest, og hvor
ledsagerne også bliver inviteret med. Det er i skrivende stund
ikke endeligt afgjort, men vi overvejer at give mulighed for
deltagelse også til ”ældre”, som ikke længere kan kvalificere
sig til holdene, men som har gode minder fra AS-P7, og som
gerne vil være med til at fejre 90 års jubilæet. Deltagelse vil i
givet fald ske med egen deltagerbetaling. Hvis du er interesseret, så forhør dig hos mig senere, om muligheden kommer.
Og så er der

AS 150 års jubilæumsfest den 2. april 2011
(som du kan læse mere om på side 3)
Vi står nu overfor udløbet af den 1. tidsfrist, hvor du kan
tilmelde dig for laveste rabatpris. Tag derfor beslutningen om
at deltage allerede nu, og tilmeld dig senest 10. september (vi
har udsat fristen med 10 dage, så du kan nå det efter at have
modtaget dette blad). Ved at tilmelde dig nu er det ikke bare
billigere - du hjælper også os til at få et bedre overblik over,
hvor mange vi kan forvente.
Og endelig er der jo også alle de daglige aktiviteter og sektionernes arrangementer. Jeg håber, at I vil have glæde af at
deltage flittigt.

Erling Heidler

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen.
Kom ud af busken og meld jer.
Så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS.
Gør det hele lidt nemmere for dig selv.
Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice.

150 års jubilæumsfest
Tilmelding - med rabat -

NU

(se side 3)

Deltagerbetalingen til 150 års jubilæet dækker ca. ½-delen af foreningens udgifter.

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 - 4817 0017 - formand@as-kbh.dk

+6

Salg

Brænde fra Bjerget (se annoncerne)

Historiebøger

1911
Udsolgt

Sandbjerg
fotobogen

1916 & 1926
100 kr.

1936 og 1937
75 kr.

1966
Gratis

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 (fg.)
4588 2044 / sandbjerg@as-kbh.dk

Uglenål
50 kr.

Sticker
Gratis

Slips (grøn/bordeaux)
Fås i silke eller polyester
Købes direkte på www.bensonandclegg.com
Slips nr. 135: Sherwood Foresters

Sankt Hans aften
Pia Franck og Lorna Heidler i køkkenet
- - - og god stemning ved middagen
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Foreningen
Sankt Hans aften
Forårets sidste arrangement, Sankt Hans aften,
fik tilslutning af ca. 43 deltagere, der nød gensynet med Bjerget og fru formandens veltillavede
middagsanretning i et dejligt solskin. Der var tur til
Toppen som altid, og mange glædede sig over
fremskridtene i renoveringen af de to gamle
bygninger (B1 og B4).
Bålet var i år stakket med velvillig hjælp fra Lars
Worsåe og Alec Datcu med kvas fra vinterens
rydning langs søkanten, lagt over den sædvanlige
kærne af usælgeligt gammelt brænde. I løbet af
kort tid var bålet overtændt, og det flammede fint,
mens høje formand holdt sin båltale.
Den var i år udvidet med et usædvanligt indslag i
form af udnævnelse af to af foreningens venner,

der hver på sit område gennem mange år har
ydet en frivillig ulønnet indsats, til livsvarige fuldgyldige aktive medlemmer, nemlig gymnasternes
utrættelige lærer Leif Berg-Sørensen og Sandbjergs uundværlige Arne Jensen. Begge blev
med forsamlingens akklamation udrustet med
såvel medlemsdiplom som en mere flydende
erkendtlighed i anledning af nært forestående
runde fødselsdage.
Arrangementet sluttede som altid med midsommervisen og fanesangen ”gik” kl. ca. 22, hvorefter
forsamlingen stilfærdigt drog af i små grupper.
Fru formanden havde forinden på forbilledlig vis
ryddet messe og køkken sammen med få og
velvalgte hjælpere.
Sandbjerginspektionen sørgede for at bålet blev
reduceret og kontrolleret inden lejren kunne
lukkes omkring kl. 23. Endnu en god foreningsaften var til ende.
3363

Ved bålet

Høje Formand
overrækker
medlemskaber
til
4291 Arne Jensen, som i 17 år
har hjulpet til på Bjerget og også på anden vis har ydet stor
og god støtte til AS, og
4292 Leif Berg-Sørensen,
som i 14 år har været AS’s
gymnastiklærer

Mange deltagere

150 års jubilæumsfest

Tilmelding - med rabat -

NU

(se side 3)
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Høje Sandbjerg
Arbejder på grunden
Lars Worsåe har efter bålstakningen fortsat sit
virke i lejren og indledt et konstruktivt samarbejde
med Arne Jensen. De mødes regelmæssigt og
foretager vedligeholdelsesarbejder på grunden.
Det må i allerhøjeste grad påskønnes, at der på
denne måde sker en forøget indsats, efter at vi et
år har måttet prioritere byggearbejderne.

Mollerupstenen
Fra flere sider er der rejst kritik af den indtalte
tekst på den telefonsvarer, der ”betjener” Mollerupstenen. På grund af ferien er der endnu ikke
foretaget noget i sagen overfor Rudersdal kommune.

Byggeriet på Bjerget
Siden det seneste blad udkom er VVS arbejdet i
bade/bruse- afdelingen afsluttet med installation
af to gasvandvarmere, der hver betjener to brusere. De tænder automatisk ved åbning af en varmtvandshane og de har hver deres gasforsyning, og
der er dermed god sikkerhed for at noget fungerer
selv i tilfælde af en tømt beholder. De 7 store
håndvaske (5 i vaskeafdelingen og 1 i hvert af
toiletområderne) forsynes fra en 15 l elvandvarmer, der bør være tændt, når lejren er i
brug.

Lars og Arne ved at rise bøge op
nord for Cykleskuret

Gave fra Inge og Jørgen Pangels mindefond.
Mindefonden kan ikke søges, og det var derfor en
dejlig overraskelse at fondens formand Kay Søren
Nielsen en sommerdag ringede til Sandbjerglejren
og forhørte, om der mon var noget ”man kunne
ønske sig til lejren”. På det tidspunkt havde inspektionen netop overvejet at udnytte et tilbud fra
Vedbæk Skov & Park om en traktor næsten mage
til den for to år siden medlemsfinansierede. Svaret kunne derfor komme prompte: ”Ja tak”, og kort
efter var der 20.000 kr. til rådighed for inspektionen. Levering skete d. 9. juli.
Lejrens første traktor, en 18 HK 42” Craftsman,
anskaffet i 1993 er derfor nu i overtal og kan
afhændes for bedste bud. Den er slidt, men kan
køre, om end den er besværlig at starte på grund
af reduceret kompression. Al original dokumentation haves.
Interesserede kan henvende sig til Henrik Franck.
(se annonce)

To gasvandvarmere bagest i bruserummet
Sengene på lofterne 1 og 4 er sorteret, og 8
senge er nyopstillet langs tagfladerne på loft 4,
med små skillevægge imellem, og en fralægshylde til bagage i skunken ud for hver seng. Når
dette læses vil 9 senge på loft 1 også være nyopstillet på samme måde, og små vægge være
monteret. For at spare har vi af genbrugsmaterialer selv lavet fralægshylder til loft 1. De kan let
skiftes ud med samme type som på loft 4, når der
er midler dertil.
Gulvet i D-messen er hugget op, isoleret med 15
cm styropor og nystøbt. De mange søjler i rummet var i 1916 støbt ned i punktfundamenter uden
pap eller anden beskyttelse. De var derfor stærkt
angrebet af råd under gulv, så bunden af alle
søjlerne har måttet skæres bort og specialfremstillede indstøbte rustfri vinkler holder dem nu på
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Loft 4 med nymonterede skillevægge og senge
(vist uden madrasser)

D-messen med frilagte søjleender før støbning

plads i stedet. I forbindelse med gulvets færdiggørelse løb vi ind i et problem med mikrorevner i
afretningslaget, som vil forsinke færdiggørelsen af
rummet.
Efter udgravning af gulvet i D-messen er den
overskydende jord lagt på skråningen NV for
Barak 1. Skråningen er derfor her i sommer
endeligt reguleret og tilsået. Det flade areal nord
for bygningen er derved blevet udvidet en del.
Maling af vægge og montering af ”badeværelsesudstyr” har taget megen tid, men er nu afsluttet.
Bortset fra de ovennævnte arbejder mangler nu
kun mindre ”kosmetiske” arbejder, og det kan
derfor nu forudses, at byggesagen kan afsluttes
med et forbrug på ca. 1 % over det budgetterede,
med mindre der i sidste øjeblik støder yderligere
noget uforudset til, eller at ”nogen” kommer med
nye krav. Brandmyndigheden er taget i ed, og har
tilmed udtrykt sig positivt om det udførte arbejde.

Skråningen NV for bygningerne under regulering

Den færdige skråning ved B1 set fra P-pladsen
Annoncer

Brænde til salg.
Ved en forglemmelse har der ikke været annonceret for brænde i de seneste numre af bladet.
Lejren har fortsat meget og tørt kløvet brænde til
salg til 60 kr. pr kurv (ca. 1 hl). Træ til videreforarbejdning har vi også om end i mindre mængder, fordi arbejdskraften har været brugt til renoveringsprojektet. Henvendelse til H. Franck på
3027 2136 eller 4588 2044.

Brugt havetraktor.
Lejrens gamle havetraktor, Craftsman 18 HK med
42” klippedæk sælges. Tilbud ønskes. Nærmere
oplysninger hos H. Franck

Tre gamle vaskerender.
De gamle vaskerender fra baderummet er nedtaget og ønskes afhændet. Sådanne siges at være
efterspurgt til udekøkkener o. lign. Derfor har vi
undladt blot at kassere dem og køre dem på
lossepladsen. Tænk nu hvis nogen kunne have
gavn deraf. Henvend dig til H. Franck, hvis du er
interesseret.
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Rydningsweekend.
Det er som bekendt svært at spå om fremtiden,
men her i sommervarmen planlægger vi med at
den traditionelle efterårsrydning kan finde sted i
oktober, formentlig lørdag den 9. (9 – 17) og
søndag den 10. (10 – 16), men andre arrangementer kan ”skubbe” til datoerne.

Der vil givet vis være masser af opgaver, men
lige nu (her i juli) er det svært at præcisere hvilke.
Er du villig til at medvirke, så giv besked til Henrik
Franck pr. e-mail (se kolofonen) eller
telefon 4588 2044 eller 3027 2136.

Gymnastik
Sæsonafslutning
18. maj 2010
Det har nu gennem flere år
været en god tradition at
afholde forårets sæsonafslutning på Bjerget.
Igen i år havde vi en rigtig
god frokost og en hyggelig
aften.

Vi starter igen
den 3. september
kl. 17.00 på
Korsager Skole
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Hjemmeværn

Armadillo
9. juni 2010

Oberst Lars Møller
indledte, besvarede
spørgsmål efter filmen
og signerede sin bog,
som var udloddet til
nogle heldige deltagere.

Onsdag den 9. juni inviterede Akademisk Skytteforenings Hjemmeværnssektion, med støtte
fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat, hele AS
samt vores samarbejdspartnere i Hjemmeværnet,
i Dagmar-biografen for at se filmen ”Armadillo”.
136 havde tog mod invitationen, herunder flere,
som rent faktisk havde gjort aktiv tjeneste i Armadillo - og de fik alle en rigtig god oplevelse.
Inden filmen introducerede oberst Lars R. Møller
filmen med udgangspunkt i sin nye bog: ”Vi slår

150 års jubilæumsfest

ihjel - og lever med det”, og kom herudover med
en række psykologiske betragtninger om de
forhold, soldaten på slagmarken udsættes for,
og som filmen rummer mange eksempler på.
Endelig besvarede han efter filmen mod spørgsmål og signerede nogle eksemplar af sin bog,
som blev uddelt ved en hurtig lodtrækning blandt
aftenens gæster. Arrangementet var meget vellykket, og udover signerede bøger til de heldige,
kastede det en del potentielle nye ASmedlemmer af sig.

Tilmelding - med rabat -

NU

(se side 3)
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Feltsport
Biathlonstævne
med vokseværk
Åbent AS klubmesterskab
lørdag 12 juni på Bjerget
Foreningens klubmesterskab i Biathlon, Orientering, som i år på grund af den sene AS-P7 konkurrence, var flyttet til foråret sprængte i år alle rammer. Efter nogle tøvende år har feltsportssektionen valgt at inviterer bredt til dette stævne. Sidste
år deltog 17 løbere, mens der i år var hele 34
tilmeldte deltagere. Det understreger, at der er
behov for et O-biathlon stævne i området, at
Bjerget er et velegnet sted hertil, og at AS naturligt
- som centret for denne idræt i øst - påtager sig at
arrangerer det. Men det viste også hvor skrøbelig
vor organisation er, og at det kun kunne lade sig
gøre med støtte fra slumrende medlemmer og
andre sektioner. Tak til alle for indsatsen.
Skydningen gennemførtes på den nytilrettede 50
m bane over Rafts navle, hvor vi nu kan opstille 4
skivearrangementer. Efter et indledende kort
terrænløb skød man først 10 liggende skud, så
atter et løb og 10 stående skud.
Derefter fortsattes umiddelbart ud på en 3 km lang
punktorienteringsbane i skoven, som endte ved
Maglebjerg, hvor deltagerne fortsatte på den fri
orienteringsbane, hvis længde afhang af løbsklasse.
Trods skønhedsfejl var deltagerne glade for konkurrencen, som havde deltagelse af hele den
danske elite både på herre- og damesiden.

Navn

Klub

Plac.
H21 (13 tilmeldt)
1

Claus Grøn Lyngby

Kolding

2

Thomas Jensen

Kolding

Ulrik Nielsen

Søllerød

3

D21 (6 tilmeldt)
1

Mette Møller Nielsen

AKIF

H45 (6 tilmeldt)
1

Kent Phil

HPRD

2

Jørgen Pedersen

AS Fsp.

H/D55 (5 tilmeldt)
1

Ole Christiansen

2

Peter Werling

AS Fsp.

3

Niels-Erik O. Hansen

AS Fsp.

Erling Heidler

AS Fsp.

5

AKIF

Intro
1

Jeppe Rolf Andersen

HAGI

3

Søren Østergaard

AS

Selve klubmesterskabet blev vundet af Jørgen
Pedersen med 102.45 min foran Peter Werling
med 140.48 min. og Niels-Erik Ottesen Hansen
med 160.30 min. Jørgen fik overrakt O-biathlon
pokalen ved frokosten, som blev spist på de faste
borde i haven mellem barak 2 og 5. Hjerteligt til
lykke Jørgen.
Som bonus har vi åbnet øjnene for AS hos nye
løbere og fået skabt kontakt til, og interesse for,
O-biathlon hos HJV patruljekompagni.
3801 Hoff

Christian Bergqvist
leder indskydningen
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Skydning
Tid

L

Punktorientering

S

SK i alt

Tid

mm

PO i alt

O-løb

Samlet

Tid

løbetid

Ialt

H21
09:57

2

4

21:57

27:21

0

27:21

1:09:58

1:47:16

1:59:16

07:38

4

6

27:38

23:13

10

33:13

58:32

1:29:23

1:59:23

12:00

5

8

38:00

30:09

1

31:09

54:43

1:36:52

2:03:52

3

4

25:16

32:48

6

38:48

58:16

1:42:20

2:02:20

10:13

3

6

28:13

28:34

11

39:34

42:42

1:21:29

1:50:29

08:37

3

6

26:37

32:26

10

42:26

49:52

1:30:55

1:58:55

11:30

7

6

37:30

42:12

12

54:12

40:41

1:34:23

2:12:23

12:18

8

9

46:18

39:39

21

1:00:39

33:51

1:25:48

2:20:48

13:24

6

8

41:24

53:37

15

1:08:37

50:29

1:57:30

2:40:30

13:53

8

10

49:53

58:01

9

1:07:01

1:06:16

2:18:10

3:03:10

09:54

6

4

29:54

50:39

4

54:39

56:51

1:57:24
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Skydning
Skydeprogram - langdistance
Efteråret 2010
Dato

AS-skydninger med fed skrift

Onsdag 4. aug.
Lørdag 14. aug.
Onsdag 18. aug.
Lørdag 21. aug.
Lørdag 28. aug.

KS aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19
1. skydedag
KS aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19
DDS Storkøbenhavns mesterskab
200m, alm. træning

Lørdag 4. sept.
Lørdag 11. sept.
Lørdag 18. sept.
Søndag 19. sept.
Lørdag / søndag
26.-27. sept.
Lørdag 2. okt.

300m 4. Foss, 15 skud liggende
200m, 7. xxx, 3x5 skud
Alm. træning, 200m
Geværterrænskydning, Jægerspris
Uni-match mod AS Århus og
Akademisk Skytterlag i Ulfborg
300 m, 5. Foss, 15 skud liggende,
Collet pokal 3x10 skud
300 m, 6. Foss, træning til P7 i
svensk hovedskydning
200 m, træning til P7 i dansk hovedskydning
Geværterrænskydning, Jægerspris
AS – P7, Revingehed. 90 år siden
1. skydning i 1920
200 m. Sidste skydedag, 8. xxx.
3x5 skud

Lørdag 9. okt.
Lørdag 16. okt.
Søndag 17. okt.
Lørdag / søndag
23.-24. oktober
Lørdag 30. okt.

Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger

DSU 300 m DM i Skibby, 40/60 ligg., ½& 1/1-match. Kontakt finn@scheibye.dk
Nordisk program, træning til Uni-match
Evt. indskydning på manuel 200m
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk
Tilmelding til alexdatcu@gmail.com

1. vinterterrænskydning Kalvebod.
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk
Udtagne skytter, tilmelding til
finn@Scheibye.dk
Point til Schmiegelow pokalen tæller dobbelt

Reservér 23. - 24. oktober til konkurrencen
mod Södra Skånske Regementet, P7.
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
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Skydeprogram for 25 m pistolskydning
Efterår 2010
Dato

AS-skydning

Lørdag 14. aug.
Lørdag 21. aug.
Lørdag 28. august
Lørdag 4. sept.

Eksterne stævner / bemærkninger

Lørdag
18. september
Lørdag / søndag
25.-26. september

1. skydedag
Standardpistol
Finpistol, evt. standardpistol
Standardpistol, evt. finpistol
Finpistol, evt. militær hurtigskydning
Standardpistol, evt. militær hurtigskydning
Uni-match mod AS Århus og Akademisk Skytterlag i Ulfborg

Lørdag
2. oktober
Lørdag
9. oktober
Lørdag
16. oktober
Lørdag / søndag
23.-24. oktober
Lørdag
30. oktober

AS-P7 træning: Finpistol + militær
hurtigskydning
AS-P7 træning: Finpistol + militær
hurtigskydning
AS-P7 træning: Finpistol + militær
hurtigskydning
AS – P7, Revingehed. 90 år siden 1.
skydning i 1920
Sidste skydedag. Standardpistol,
evt. finpistol

Lørdag 11. sept.

DDS Storkøbenhavns mesterskaber

DM pistol, Vingsted, udtagne skytter

Tilmelding til alexdatcu@gmail.com

Udtagne skytter til AS-P7

Erfarne skytter - reservér 23. - 24. oktober til konkurrencen
mod Södra Skånske Regementet, P7.
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
Kontakt: alex.khalileev@gmail.com
Tlf. 38 19 45 07

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

150 års jubilæumsfest -Tilmelding med rabat - NU
(se side 3)
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