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Formand
Erling Heidler
4817 0017 / 2122 1122
Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød formand@as-kbh.dk
Kontor

Hos formanden
kontor@as-kbh.dk

Hjemmeside

http://www.as-kbh.dk

Kasserer
Bo Scheibye
Stenløkken 60, 3460 Birkerød

4582 7822
kasserer@as-kbh.dk.dk
Giro 503 3551
Reg. nr. 3001 konto nr. 5033551

Høje Sandbjerg
Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte
4580 2355
Kontor: Birger Hoff, Ved Højmosen 133,
4586 7655
2970 Hørsholm
2530 7655
sandbjerg@as-kbh.dk
Grunden: Per Bannow
4913 8890 / bannow@paradis.dk
Bygninger: Lars Worsaae
3965 4612 / lars@worsaae.dk
Udlejning: Anders Poulsen 3963 4951 / avpoulsen@mail.dk
AS Århus
Kåre Janussen

2296 3119
http://www.as-aarhus.dk

Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Erling Heidler

4817 0017
redakteur@as-kbh.dk

Redaktion Niels Lund Christensen 4390 4707 / 2855 5499
redaktion@as-kbh.dk
Sektionerne
Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,
bedes afleveret 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 20. august 2011
Afleveret til postvæsenet den 6. juni 2011
Adresseændringer

Skal sendes både til
kontoret og til Postvæsenet

Tryk: Vester Kopi A/S, Teknikerbyen 13, 2830 Virum

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 mandag den 20. 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

Revision af sangbogen - se side 5
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Foreningen
Runde fødselsdage 2011
Et særligt ”Til

lykke” til:

13. juni
22 Erik Hart Hansen
105 år
Medlem af AS siden 1932.

Men også ”Til lykke” til alle de yngre medlemmer:
18. juni 3707 Henrik Bering Jensen 60 år
23. juni 3698 Lars Lorensen
60 år
27. juni 2407 Uffe Regnar Jensen
85 år
30. juni 3363 Henrik Franck
75 år
9. juli
3467 Otto Rump
65 år
15. juli
3788 Adam Hvidt
75 år
20. juli
3572 Peter Werling
65 år
27. juli
3276 Johan B. Goth
80 år
30. juli
3143 Aage Moltke-Leth
75 år
9. aug. 3732 Steen Aagaard Nielsen 60 år
9. aug. 3849 Aksel Munk Iversen
60 år
3. sept. 3894 Peter Baasch
50 år

Planlagte og gennemførte arrangementer 2011
4. januar
17.00
4. januar
19.00
7. februar
19.30
19. marts
2. april
17.30
9. april
?
28. april
18.30
28. april
20.00
5. maj
17.00
7. maj
17. maj
17.00
28. maj
10.00
------------------------------18.-19. juni
23. juni
19.00
20. august
6. september
17. september
3. december
4. december

17.00
09.00
10.00
?

Gymnastik
Skydning
Feltsport
Skydning
Foreningen
Sandbjerg
Forening
Forening
Forening
Hjemmeværn
Gymnastik
Feltsport

Sæsonstart
Årsstart
Årsmøde
Sæsonstart
150 års jubilæumsfest
Forårsklargøring
Gule ærter
Generalforsamling
Arrangement m/ foredrag
Bøftur (udsat fra 5. dec.)
Sæsonafslutning
Klubmesterskab O-løb

(se referater og invitationer)
Korsager Skole
DGI-byen
Hos 1. feltsportsinsp.
Kalvebod / SKAK-huset
DGI-byen
(se side 15-34)
Bjerget
(se side 10-11)
Bjerget
Bjerget
(se side 7 & 38-46)
Bjerget
(se side 9)
Bjerget
Korsager Skole / Bjerget
Bjerget
(se side 35-36)

Foren+Sk+Fsp P7-AS (1-dags konk.)
København / Bjerget
Forening
Sct. Hans aften
Bjerget
Hj.værn/Feltsp. Terrænsportskonkurrence
for Hjv-patruljefolk
Bjerget
Gymnastik
Sæsonstart
Korsager Skole
Feltsport
Klubmest. O-biathlon
Bjerget
Feltsport
Bøftur
Bjerget
Hjemmeværn Bøftur
Bjerget

(se side 3)

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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.
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Tak til alle de, der deltog i 150 års jubilæumsfesten og var med til at gøre det til en god og
mindeværdig dag, og ikke mindst stor tak til
Christian Bergqvist for godt samarbejde i festkomitéen.

Nu tager vi fat på den næste etape, og vi ældre
må håbe, at de yngre når godt frem til det næste
jubilæum, som - trods selve den store begivenheds højtidelighed og festivitas - dog ikke er det
væsentligste, der sker i foreningen.

Jubilæer er ikke mål i sig selv - men blot de
symbolske beviser på, at vi har eksisteret gennem en given tid, og at vi på godt og ondt har
gennemlevet - til tider også overlevet - nogle vidt
forskellige etaper undervejs.

Det er langt vigtigere, at komme godt gennem
tiden med interesse, engagement, aktivitet og
aktiv indsats. Et jubilæum kan arrangeres af
nogle få. Tiden indtil næste jubilæum fordrer
indsats fra mange.
Erling Heidler

Man skal søge
sin inspiration i
verdenslitteraturen

Fortsættes
på side 6

AS-sangbogen - revision - sidste afstemningsrunde
Den ”gamle sangbog” var fra 1946 - nuværende er 4. udgave fra 1952.
Bogen er genoptrykt i uændret udgave to gange - i 1980 (som oprindelig) og i 199? (spiralbind).
Mange sange har ikke været sunget i nuværende udgaves levetid - eller synges ikke mere.
Der er derfor kommet ønsker om revision, reduktion, modernisering og noder.
Der tegner sig efterhånden et klart billede af den ny sangbogs indhold,

men - - - du kan endnu nå at få indflydelse på revisionen ved at besvare skemaet i
sidste nummer af bladet.
Skemaet kan også findes på hjemmesiden www.as-kbh.dk under FORENINGEN - NYHEDER.
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Fortsat fra side 5

Vi har fortsat brug for medlemmer,
som vil yde en frivillig
indsats for foreningen.
Kom ud af busken og meld jer,
så finder vi noget, som
interesserer jer og gavner AS.

Salg

Brænde fra Bjerget (se annoncerne)

Historiebøger

1911 Udsolgt
1916 100 kr.
1926 100 kr.
1936 75 kr.
1946 75 kr.

Effekter

1966
1981
2002 Sandbjerg
2010 AS-P7
2011 150 år

Gratis
50 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.

Tilbud: Sæt historiebøger (- 1911): 600 kr.

Sangbog
50 kr.
Blazermærke 150 kr.
Stofmærke
10 kr.
Uglenål
50 kr.
Sticker
Gratis
Slips (grøn/bordeaux) - silke eller polyester
Købes direkte på www.bensonandclegg.com
Slips nr. 135: Sherwood Foresters

Købes hos Formanden / 4817 0017 / formand@as-kbh.dk - eller spørg i sektionerne

HUSK - Sct. Hans aften - se side 3
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Foreningen

Referat af
generalforsamlingen
den 28. april 2011, kl. 20.00
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 4185 Steen Vestergaard
Andersen til dirigent, hvilket blev godkendt med
akklamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, idet indkaldelsen med
forslag var udsendt i bladets nr. 1, afleveret til
postvæsenet den 23. februar.
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 29 - var
mødt 28 stemmeberettigede medlemmer.
ad 2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at bede forsamlingen
mindes det i 2010 afdøde medlem:
3848 Mogens Texel
27. december
Æret være hans minde.
Foreningen havde pr. 31. december 2010 i alt
244 medlemmer - dvs. fremgang på 15 (nytilgang 30 - udmeldt 13 - ekskluderet 1 - afgået
ved døden 1) fordelt således:
Aktive
189
(+ 10)
Livsvarige
7
(+ 2)
Passive
48
(+ 3)
Disse fordelte sig på sektionerne således (idet
nogle er noteret med tilknytning til flere sektioner):

Dirigenten overtager kommandoen
Skydning:
135
Gymnastik:
30
Feltsport:
33
Hjemmeværn:
45
Sandbjerg
11
Uden sektionstilknytning:

(+ 15)
(+ 2)
(+ 1)
(+ 1)
(ny kategori)
32

Herefter berettede formanden således:
Det er en stor glæde at se, at medlemstilgangen
fra 2008 og -09 er fortsat i -10. 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:
y 5. maj afholdt foreningen under Ole Hasselbalchs ledelse et arrangement på Bjerget til minde om Befrielsen. Der var flaghejsning, tur til Toppen, spisning, foredrag
af Timo Schröder.
y 23. juni afholdtes som sædvanligt Sct.
Hans aften på Bjerget med formandindens
middag.
Skydesektionen:
Sektionen deltog i 2010 i en række eksterne
stævner med gode individuelle resultater:
y Østævne 15 m Pistol/riffel. Finn Scheibye
opnåede en 2. plads i mesterskabet på 15
m. pistol
y DDS Storkøbenhavns mesterskaber 15 m.
pistol og riffel, cal. 22 og luft. Individuelt
opnåede Alexander Khalileev, Mikkel
Ploug og Finn Scheibye medaljeplaceringer.
y DDS Storkøbenhavns vinterterrænskydninger 2010/2011. AS deltog med hold.

(fortsættes side 38)
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Nyhed

I anledning af 150 års jubilæet er der udarbejdet en ny historiebog:

”AKADEMISK SKYTTEFORENING 1861 - 2011”.
som er udgivet af Inge

og Jørgen Pangels Mindelegat.

Bogen er på 204 sider og indeholder et sammendrag af foreningens historie fra
1861 frem til 1981, hvor den sidste historiebog udkom, og en uddybende beskrivelse af perioden 1981 - 2011.
Bogen blev udgivet officielt til jubilæumsfesten den 2. april, hvor den blev
udleveret til deltagerne og efterfølgende udsendt til alle øvrige medlemmer.
En god ven af AS har læst bogen:
Boganmeldelse:

Akademisk Skytteforening 1861 – 2011
Udgivet i anledning af foreningens 150 års jubilæum
Det er fornøjelse for en gammel ven af AS at få
til opgave at anmelde den flotte jubilæumsbog.
Allerede i forordet har nuværende Høje Formand i korte sætninger. (”I gamle dage...”
kontra ”I vore dage...”) karakteriseret de problemer, som så godt som alle foreninger er op
imod: At tiderne har skiftet til skade for meget
foreningsarbejde.
I de omfattende historiske afsnit har anmelderen fæstnet sig ved de tidlige år, hvor AS var
et skyttekorps på lige fod med de legendariske
andre korps: Kongens Livjægerkorps, Københavns Amts Skyttekorps korps m.fl. Det var
også dengang AS havde markante korpschefer
hentet fra Hæren og hvor AS præsenterede sig
flot ved parader iført den smukke sorte uniform.
Allerede i 1933 blev forbudet mod at bære
uniform gennemført. Et forbud som jo besynderligt nok også ramte de ikke militante spejderkorps. Som bekendt førte Loven om Hærens Ordning fra 1937 til nedlæggelsen af
Korpset og oprettelsen af Akademisk Skytteforening. Trist men sådan var dansk politik op til
Anden Verdenskrig.
En række afsnit indeholder en detaljeret
gennemgang af udviklingen for de enkelte
grene. For den uindviede læser noget uoverskuelig med alle disse organisatoriske ændringer især for Skytteforeningen, selv om diverse
kronologi-skemaer prøver at hjælpe.

Et historisk særlig interessant afsnit er omtalen af AS’ virke under besættelsen, hvor tallet
på 31 faldne vidner om medlemmernes aktive
indsats. Efterkrigstiden med både opgange og
nedgange for foreningen er godt beskrevet,
hvor hjemmeværnsenhedernes historie desværre er endt med en nedlæggelse.
For anmelderen, som i praksis kun har
kendt feltsport/orienteringssiden gennem mange år i O-løb, feltsports- og terrænsportskonkurrencer, herunder de årlige AS/ROK- matcher,
hvor AS altid har gjort sig gældende, har det
været lærerigt at læse om de mange andre
aktiviteter: Gymnastik, Skydning og Hjemmeværn. Men at opleve herlige Høje Sandbjerg i
forbindelse med feltsport er og bliver et privilegium.
Overalt giver bogen beviser på foreningens
mange traditioner og pudsige titler.
Udover den historisk/organisatoriske gennemgang indeholder bogen i to tillæg et omfattende persongalleri fra Høje Formænd og
Korpschefer til ”Kjæfter” og ”Overkjæfter” –
hvem de så end er - og en omfattende statistik
og oversigt over memorabilier og effekter. For
anmelderen er der glædelig mange kendte
ansigter, herunder rigtig mange billeder af
nuværende Høje Formand.
Jubilæumsbogen er rigt illustreret. Personlig foretrækker jeg dog de ældre sorthvide frem
for farvebillederne.
Bengt Laier
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Foreningen
5. maj på Høje Sandbjerg

Også i år fejredes Befrielsen fra den tyske
besættelse i 1945 på - det nyrenoverede - Høje
Sandbjerg.
Ole Hasselbalch bød velkommen ved flagstangen og gav en oversigt over aftenen.
Efter flaghejsningen gik selskabet - som sædvanlig anført af den skide underkjæft med den
gamle korpsfane - til Toppen, for at nyde udsigten på den - nu for 4. gang i træk - helt fantastiske forårsaften. Til glæde for nye deltagere i
arrangementet gav Kay Søren Nielsen en
orientering om lejren, Mollerupstenen og dens
baggrund.
Et par snese medlemmer og gæster - herunder
fra AS Århus - fyldte bagefter 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 Kjeld
Hillingsø ordet over kaffen, hvor han fortalte om
sine erindringer fra Den kolde Krig.

Hillingsø ledede dengang stabsuddannelsen for
hærofficerer og var chef for planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen. Han blev senere
chef for forsvarets operative styrker og Enhedskommandoen (COMBALTAP - Commander
Allied Forces Baltap Approaches).
Det var en meget tankevækkende fremstilling,
han gav af det militære trusselsbillede, som var
langt mere alvorligt, end man dengang forstillede
sig. Det var faktisk planlagt nærmest at tæppebombe os med atomvåben.
Han fortalte også om andet, der er kommet frem
efter Murens fald i de gamle WAPA-landes
militære gemmer. Desværre ser det ud til, at
uidentificerede danskere har medvirket omfattende til spionage mod deres fædreland.
Der var en endda meget stor spørgelyst blandt
de fremmødte, men det var efterhånden ved at
blive sent for dem, der havde langt hjem.
Hasselbalch overlod derfor ved 21-tiden ordet til
Finn Scheibye, der på bestyrelsens vegne takkede af og sang for på fanesangen.
3582
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Høje Sandbjerg
Forårsklargøring
Lørdag den 9. april mødtes Sandbjergfamilien på
Bjerget, for at gøre lejren klar til den nye sæson. I
muntert lag med koner, børnebørn og hunde blev opgaverne
y rengøring af barakkerne
y nedskæring af de træer, som i den sidste tids storme, har lagt sig
y behandling af nødlidende vindskeder
smukt løst, afbrudt af kaffepause med Johans wienerbrød og afsluttede med en frokost ude i haven.
Kunne også du tænke dig at være med, så meld dig
som Sandbjerger til Høje Formand eller Sandbjerginspektøren, og du vil få en uforpligtende mail, næste
gang der sker noget.
Damerne - øverst Mie Hoff - nederst Kirsten Scheibye
og Lorna Heidler - stod for rengøringen af barak 1

Lars Worsaae
arbejder i
maskinrummet

Mads Scheibye
svingede
motorsaven

Bo Scheibye flækker brænde,
Birger Hoff, Arne Jensen og
Anders Poulsen kører på lager og stabler. Bag Bo ses
Kirsten med barnebarn.
Men - - - - - hvor på billedet er det 5.
arbejdende medlem ???
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Svar på ???
I øverste venstre hjørne - godt
maskeret - i færd med at afslibe vindskederne på Barak 3.
Men - - - - - hvem er det ???
Mogens Camre - her uden
maske - som også malede vindskederne.

Frokosten
Den ny Sandbjerginspektør
Birger Hoff, Mie Hoff, Mogens
Løppenthien, Arne Jensen.
Lorna Heidler, Johan Goth,
Kirsten og Bo Scheibye med
barnebarn, Mogens Camre
og Lars Worsaae.

Brug Bjerget
Akademisk Skytteforening har en helt enestående facilitet i Høje Sandbjerg. Et velplejet øvelsesterræn med
skov, smukke lysninger og stille søer, som tiltrækker
fugle og frøer, og som er hjemsted for råvildt og ræve.
Og midt i det ligger vor gamle lejr, hvoraf nogle barakker
er nyrenoveret. Det tilhører os alle, så brug det.
Har du lyst til en skovtur, så tag derop og spis din medbragte mad. De eneste krav, er at du forinden checker,
om lejren er reserveret af andre. Indtil reservationslisten
kan findes på nettet, så ring til Anders Poulsen på 5181
5751 og spørg.
Og mens de andre forårsklargjorde i
lejren klargjorde formanden og formandinden i arkivet i Barak 5 182 historiebøger - i alt ca. 150 kg. - til afsendelse
til de medlemmer, som ikke havde
modtaget bogen under jubilæumsfesten.

Du kan også selv reservere lejren, hvis du fx trænger til
at holde en fest. For blot 500 kr. pr. døgn kan ethvert
medlem få rådighed over lejrens 4 barakker og grunden
til egne aktiviteter. Og tante Olga fra Jylland kan indkvarteres på de nyrenoverede lofter, sammen med 16
andre. Mulighederne er legio. Reserver hos Anders.
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Feltsport
Indledning
AS Feltsport har været har været meget aktiv i dette forår og har deltaget i flere konkurrencer. Dette
skyldes bl.a. en aktiv indsats og fremragende resultater fra vore nye medlemmer. Nedenfor kan I læse
om deres og andre medlemmers præstationer:

AS deltager i Biathlon Cup
Biathlon Cup
2. april
To af sektionens nye medlemmer Ulrik Nielsen
og Troels Christiansen deltog for første gang og
med flotte resultater. I H21 blev de hhv. nr. 2 og
9, hvilket er meget imponerende. Begge udnyttede deres styrke i O-løb. Hvad kan det dog ikke
ende med efter mere skydetræning? Jørgen
Petersen fik en 7 plads i H45.

Biathlon Cup Hammer Bakke
30. april
Ålborg Kasernes Idrætsforening afholdt et vellykket O-biathlon stævne i Hammer Bakker på
en solrig forårsdag. Efter skydning på en fin lille
skydebane i skoven, blev der løbet punktorientering og senere O-løb i det stærkt kuperede og
jomfruelige terræn, hvor der kun sjældent gives
løbstilladelse.
Her satte AS Feltsport sit markante aftryk:
I klasse H21 med 13 deltagere, vandt vort nye
medlem Nicolai Nielsen med tiden 1:24:45 som
var 1:04 min. bedre end nummer 2 den rutinerede Jan Møller fra Ålborg. I klassen H45 med 12
deltagere blev Jørgen Pedersen nr. 5 med tiden
02:03:51. I klasse H55 med 7 deltagere vandt
Birger Hoff med tiden 02:05:28 som var 3:25
bedre end nummer 2.
Som refereret af Birger:
”Nok var vi ikke mange, men vi var gode."
Følg den samlede stilling i Biathlon Cup på
www.biathlon.dk hvor der også er link til stillingen i World Cup Biathlon

Ulrik Nielsen på landsholdet i
biathlon
Ulrik var efter sine flotte indsatser blevet udtaget
til landsholdet. Læs hans egen beskedne beretning af en fremragende indsats fra deltagelse i
World Cup i Finland og Sverige.

4297 Ulrik Nielsen på landsholdet i Finland

Worldcup, Finland
Den 5. og 6. maj blev der afholdt biathlon Worldcup i Finland i form af en sprint og en klassisk
konkurrence. Sprinten gik for mit vedkommende
særdeles godt. Efter første orienteringssløjfe med
god fart og teknik ramte jeg 4/5 liggende. Efter
strafrunden var løbet, blev jeg speaket ud på den
sidste orienteringssløjfe i hurtigste tid. Det kneb
herefter en anelse med at holde hovedet koldt, og
jeg lavede et par mindre O-tekniske fejl inden jeg
igen kom ind på skydebanen og kun ramte 2/5
stående. Jeg gav alt hvad jeg havde på de tre
strafrunder, mens jeg kunne høre de øvrige
danskere råbe, at jeg var med helt fremme, og at
det drejede sig om få sekunder. Efterfølgende
blev der dog sat væsentligt bedre tider, og jeg
endte som bedste dansker på 6. pladsen, halvandet minut efter nr. 1, men kun tre sekunder fra 4.
pladsen.
På den klassiske distance gik det knapt så godt.
Jeg lavede tekniske fejl på både punkt-O og Oløbet, og ramte kun 10 ud af de 20 skud. Jeg
endte som tredjebedste dansker midt i feltet.
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Worldcup, Sverige
Næste Worldcup blev afholdt 21. og 22. maj i
Ronneby, Sverige. Her stod programmet på
sprint lørdag, og fællesstart søndag. O-løbet på
sprinten gennemførte jeg i højt tempo med
enkelte mindre fejl. På den liggende skydning
startede jeg ud med at afgive de to første skud
på den forkerte bane, inden jeg til min store
ærgrelse opdagede fejlen. Jeg blev derfor kun
noteret for to træffere. På den stående skydning
ramte jeg 3 ud af de 5, og de sidste kræfter blev
brændt af på strafrunderne, mens jeg kunne
høre speakningen meddele, at jeg lå med helt
fremme. Det endte med en 2. plads, kun 15
sekunder efter den regerende verdensmester
Johan Eklöv.
Søndagens fællesstart bestod af 12 km o-løb
fordelt på fem sløjfer og med fire skydninger af
fem skud imellem sløjferne. Jeg var lidt tøvende
på den første sløjfe, men fik et fint flow på de
resterende, på trods af at jeg følte mig ret træt i

SM Stafet i orienteringsløb
Nørreskoven 8. maj
Vi deltog med 2 hold i dette mesterskab, som
blev afviklet i vidunderligt forårsvej i den sjældent benyttede O-løbsskov Nørreskoven med
stævneplads ved Furesøbadet.
H-50 med Carsten Sveding, Niels Kirkegaard
(lånt af ROK) og Jørgen Pedersen blev nr. 3
efter en flot afsluttende tur af Jørgen.
H65 med Peter Werling (i føring efter glimrende
første tur), Vagn Lauersen og Birger Hoff blev
ligeledes nr. 3
Begge hold var jo fyldt med stilfulde løbere som
dokumenteret ved billederne! Det blev ligeledes
bemærket af speakeren, som flere gange fremhævede vores stærke spurtegenskaber, når der
var publikum på!

kroppen. På de to liggende skydninger ramte jeg
3/5 og 5/5, og første stående 4/5. Efter 4. O-sløjfe
kom jeg ind på skydepladsen til den sidste stående skydning. På trods af, at jeg indtil da havde
løbet alene hele vejen, viste det sig nu, at jeg
kom ind til skydningen stort set samtidig med de
tre førende løbere. Jeg blev placeret på banen
ved siden af Johan Eklöv, hvor jeg let kunne
høre, hvordan han pillede de første mål ned.
Samtidig kunne jeg i speakningen høre, hvordan
”Ulrik Nielsen” endnu ikke havde ramt noget. Jeg
mistede fokus og lod mig stresse, hvilket betød at
jeg kun ramte ét enkelt mål, og måtte ud på hele
fire strafrunder - to runder efter de tre førende,
som efter den sidste korte O-sløjfe afgjorde podieplaceringerne i et spurtopgør. Jeg endte således på en 4. plads.
Alt i alt er jeg yderst tilfreds med weekendens
resultater, hvor jeg var med helt fremme blandt
nogle af de bedste biathlonløbere. Fra nu af er
træningen rettet mod VM i Tjekkiet i uge 32.
4297 Ulrik Nielsen

Desuden var der andre AS-medlemmer af sektionen, der deltog med imponerende resultater for
andre klubber. Ulrik Nielsen og Troels Christiansen
var på vindende hold i H21 for Søllerød og Peter
Bjørn Jensen vandt H65 for O-63

Eftersnak - Birger Hoff og Peter Werling

Jørgen Pedersen og Vagn Laursen

Birger Hoff i mål
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Atter DIF medaljer til feltsportere fra AS
DM i Stafet Biathlon Orientering 11.-13. maj 2011
Efter mange års medaljetørke er det atter lykkedes
feltsportere fra Akademisk Skytteforening at opnå de
eftertragtede guldmedaljer fra Dansk Idrætsforbund.
Denne bedrift, som bragte mindelser om gamle dage,
blev opnået, da tre unge lovende løbere satte sig eftertrykkeligt på mesterskabet i stafetorientering ved de
danske mesterskaber i Biathlon, Orientering.
Konkurrencerne strakte sig over hele tre dage i terrænet
omkring flyvestation Skrydstrup. Da der samtidigt afholdtes en landskamp mod Sverige, var der mange og
fremragende løbere i feltet. Her i blandt sås Helena
Westling, som vi kender fra Södra Skånska Regementet.
Onsdag den 11. maj afholdtes den første konkurrence,
som omfattede sprint. Der blev løbet inde på flyvestationen på en superkort bane i tilknytning til skydebanen.
Konkurrencen var et forsøg, og nok ikke tilstrækkeligt
svær.
Resultaterne for AS’ere var:
Klasse Nr.
HE
5
13
ÆOB
2
VET
4

Navn
Ulrik Nielsen
Troels Christiansen
Jørgen Pedersen
Kai Willadsen

Løbetid
21:09
25:42
22:22
22:31

Tillæg
3-2
5-5
1-3
1-2

Torsdag den 12. maj afholdes den individuelle konkurrence og samtidigt holdkonkurrencen. Skydningen
foregik på en mark op til skoven. Her havde arrangørerne stillet en væg op af tunge køreplader af jern. De
virkede fint som kuglefang. Punktorientering og O-løb
fandt sted i Stenbæk Syd, en blanding af fyrreplantage,
indlandsklitter og åbne lyngklædte heder. Spændende
og svært. Især punktorienterings fjerne punkter gav
problemer, enkelte dog accentueret af ulogiske postbeskrivelser. Vore unge ambitiøse løbere måtte sande, at
disse mangekampe kræver en del erfaring, som vi dog
fik høstet.
Resultaterne for AS’ere var:
Klasse Nr. Navn
HE
7
Nicolai Nielsen
10 Ulrik Nielsen
17 Troels Christiansen
ÆOB
5
Jørgen Pedersen
VET
1
Kai Willadsen
7
Birger Hoff

Løbetid
1:55:42
2:05:48
2:28:37
2:04:59
1:56:53
2:28:06

Tillæg
14-2-5
14-5-4
22-8-9
17-6-6
3-1-5
29-4-7

Desværre middelmådige resultater, undtagen for Kai,
som dog løb for en anden klub. Alligevel løb vore tre
eliteløbere med sølv i holdkonkurrencen. Også et resultat vi skal mange år tilbage for at genfinde.

Jørgen Pedersen

Ulrik Nielsen
Fredag den 13. maj afholdtes så
stafetkonkurrencen med samme
stævneplads som dagen før. Her
havde vore eliteløbere indledningsvis lidt problemer med skydningen,
men kom bagfra med tre fine præstationer og vandt sikkert. Fremragende løbet. Til lykke med det fine
resultat. I har virkelig fortjent medaljerne og den smukke vandrepokal,
som vi håber I også i de kommende
år vil kæmpe for at beholde.

(fortsættes side 35)
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(fortsat fra side 14)

Stafetstarten

Vinderstafetholdet

Herligt til lykke til Kai, Jørgen og
vore tre unge håbefulde løbere
Ulrik Nielsen, Troels Christiansen
og Nicolai Nielsen. Det var flot og
næste år bliver det nok endnu
bedre.
3801 Hoff

Kl.
H/D

Nr.
1

AS
Mix

Resultaterne af stafetkonkurrencen var:

2
4

Navn
Troels Christiansen
Ulrik Nielsen
Nicolai Nielsen
Niels Chr. Saxe Knudsen
Kai Willadsen
Jørgen Pedersen
Karsten Richard
Birger Hoff
Mona Rasmussen

Løbetid
42:57
36:06
38:35
51:53
46:37
40:26
46:38
47:21
52:51

Till.
4-5
0-0
0-3
3-1
0-0
0-3
0-3
3-1
0-2

Klubmesterskab i O-løb
29. maj
Skoven var tung efter regn om fredagen, og det var
temmelig koldt for en sen majdag, men solen skinnede, så det blev en fin tur på Birger Hoffs vellagte
O-bane, som tilbød mesterskabsaspiranterne 6,9
km. med 17 poster, mens ”de ældre” kunne skære
banen af fra 5. til 14. post, og nøjes med 3,8 km og
9 poster.
Desværre var fremmødet ikke imponerende, men til
gengæld var kvaliteten høj.
Efter løbet, men før frokosten, blev der også tid til
træning i skydning med biathlon-geværer.
Den senere vinder og banelæggeren drøfter banen og vejvalget

Johan Goth fik tid til at
læse dagens avis - - - - - mens andre holdt
skydetræning
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Mesterskabet var debut for duoen Carsten
Svedings og Nis Schmidts ledelse af sektionen, mens den tidligere inspektør Birger Hoff i
sin nuværende egenskab af Sandbjerginspektør holdt sig klædeligt tilbage.
Debut’en gik godt, frokosten blev gennemført
på vanlig god vis og stemningen var som
sædvanligt god.
Nis Schmidt, Carsten Sveding og Birger Hoff

Mie Hoff, Johan Goth,
Karin og Peter Werling,
N.E.O. og Lise Hansen

Troels Christiansen,
Henrik Plenge Jensen,
Lorna & Erling Heidler

Resultaterne viste en knusende sejr til
Troels Christiansen, som var hele 20 minutter hurtigere end nr. to.

Mesterskabsbanen - 6,9 km / 17 poster
1
2
3
4
5

Troels Christiansen
44.10
Henrik Plenge Jensen
65,35
Carsten Sveding
70.00
Peter Werling
80.00
Nis Chresten Juel Schmidt 89,00
Louise Hjelmroth
Ej startet
Niels-Erik O. Hansen
Skadet

Kort bane - 3,8 km / 9 poster
Den ny feltsportsinspektør overrækker pokalen
til Troels Christiansen

1
2

Erling Heidler
Johan Goth

49,10
67.15
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Skydning
Københavns Kommune vil overdrage Københavns Skyttecenter
til brugerne
På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns
Kommune den 7. april drøftede udvalget et forslag om
at overdrage Københavns Skyttecenter til brugerne.
Hvis forslaget vedtages, vil Københavns Kommune fra
2013 årligt spare de 2,4 mio. kr., som anlægget i dag
netto koster i drift.
Forslaget om at overdrage anlægget til brugerne skal
efter forvaltningens oplæg: ”… ses i sammenhæng
med, om drift af et sådant anlæg er en kommunal
kerneopgave. I den sammenhæng skal det bemærkes, at brugerne helt overvejende er voksne, og at en
betydelig del af dem ikke er bosat i Københavns
Kommune.”
Kultur- og fritidsudvalget holdt igen møde torsdag d. 5.
maj.
Anlægsudvalget for Københavns Skyttecenter, hvor
bl.a. formanden for DDS Storkøbenhavn, 3745 Finn
Scheibye har sæde, bad politikerne om at udsætte
beslutningen om at overdrage Skyttecentret til brugerne, så vi kunne få bedre tid til at forberede en sådan
overdragelse.

Det fremgår imidlertid af referatet fra mødet, at forvaltningens oplæg blev fastholdt
uændret:
1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen indleder forhandlinger med brugerne af
Københavns Skyttecenter om, at de
overtager den fremtidige drift af anlægget.
2. at lejemålet af Københavns Skyttecenter opsiges hos Naturstyrelsen og
Københavns Ejendomme.
3. at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2011 til
personalemæssige ændringer (fratrædelsesordninger m.m.).
4. ...
5. at anlægget lukker senest med udgangen af 2012, såfremt der ikke kan
forhandles en aftale på plads med
brugerne og Naturstyrelsen om den
fremtidige drift".
Der forestår nu et stort arbejde for Anlægsudvalget specielt med hensyn til de under
pkt. 1 omtalte forhandlinger.
3745 Finn 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

Revision af sangbogen - se side 5

HUSK - Sct. Hans aften - se side 3
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Referat af generalforsamlingen
(fortsat fra side 7)
DDS landsmesterskaber 15 m pistol, cal.
22 og luft. AS deltog med hold på senior
15 m. pistol og riffel.
y Geværterræn Øst. AS deltog med foreningshold på fire skytter. AS deltog med
to skytter på regionsholdet for veteraner,
der vandt sølv. Finn Scheibye opnåede i
veteranklassen en sølvmedalje i terrænskydningen og en bronzemedalje i sekundskydningen.
y DDS Storkøbenhavns mesterskaber 25 m
pistol, 50 m riffel, 200 m riffel og 300 m
riffel. Individuelt opnåede Morten Hammer og Finn Scheibye medaljeplaceringer.
y DDS landsmesterskaber 200 og 300 m
riffel. Finn Scheibye opnåede sølvmedalje
ved 300 m riffelskydningen for veteraner
Kapskydningerne
y AS-P7 blev afholdt på Revingehed. P7
vandt holdkonkurrencen på riffel i baneskydning, mens AS vandt terrænskydningen. Individuelt vandt Anders Pettersson,
P7, baneskydningen, mens Peter Baasch
tog sig af sejren i terrænskydningen. Anders Pettersson vandt Agnetes hæderspris. På pistol vandt P7 finpistol, mens AS
vandt såvel den militære hurtigskydning
som terrænskydningen. Individuelt vandt
Alf Bohman, P7 alle tre skydninger og
dermed den samlede individuelle sejr,
mens Mathias Hertz og Christoffer Jespersen tog sig af anden- og tredjepladserne.
y Ved Unimatchen vandt AS riffelskydningen for hold, mens AS Århus tog sig af
holdsejren på terrænskydning pistol. Alexander Datcu vandt pistolterrænskydningen og blev nr. to i den samlede individuelle konkurrence efter Max Hald, AS Århus.
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.
15 m. pistol blev vundet af Mathias Hertz
foran Alexander Khalileev. Markus Pedersen vandt åben klasse (tohåndsfatning) pistol.
y På 25 m. pistol vandt Alexander Khalileev
såvel duelsablen som standardpistol. Der
y

var ingen skytter, der fuldførte grovpistol
konkurrencen om ”Grovpistuglen.”
y På langdistance vandt Morten Hammer
Schmiegelow pokalen. Foss pokalen blev
vundet af Finn Scheibye. Poul Glesners
mindepokal blev genvundet af Henrik
Mørkeberg - blot 3 points foran Morten
Hammer, mens såvel portvinspokalen
som terrænskyttepokalen blev vundet af
Finn Scheibye. XXX pokalen blev vundet
af Lars Worsaae. Colletpokalen samt
medaljeskydning II og - traditionen tro skyttekongeskydningen blev vundet af
Finn Scheibye.
Generelt har der i 2010 været en stor aktivitetsforøgelse i skydesektionen, især på 15 m. banen. Det har bl.a. bevirket, at der i løbet af 2010
er nyindmeldt 23 medlemmer med skydning som
primær aktivitetsinteresse.
Skydesektionen arbejder for, at flere af de nye
skytter også vil vise interesse for de udendørs
discipliner på Kalvebod.
Gymnastiksektionen
Der har som sædvanlig været træning tirsdage
og fredage fra kl. 17.00 til 18.15 i salen på Korsager Skole i Husum. Gymnasternes stadig
stigende gennemsnitsalder begynder at påvirke
mødeprocenten, som har været faldende. Medvirkende har nok også været de besværlige
adgangsforhold til salen. Dels skal vi låse os ind
og ud i samlet flok, og dels har problemer med
låsesystemet ved flere lejligheder bevirket, at vi
måtte gå hjem igen med uforrettet sag.
Leif Berg Sørensen har på trods af disse problemer formået at holde moralen oppe i salen,
og der er arbejdet med fuld energi. Efterhånden
har de fleste også lært, hvordan man får basketball bolden puttet i kurven.
Forårssæsonen blev afsluttet på behørig vis ved
en sammenkomst på Høje Sandbjerg den 18.
maj.
Efterårssæsonen startede som sædvanligt med
første træningsdag i september.
Juleafslutningen blev afholdt den 14. december i
KB’s lokaler på Pile Allé. Krafts mindepokal for
godt kammeratskab, der takket være forsikringspengene er genopstået som en næsten tro kopi
af den stjålne, gik i år til Erik Hermansen.
Feltsportssektionen
Feltsportssektionen mål er at være den centrale
nicheforening for feltsporten i Østdanmark. Vi
koncentrerer os om de militært inspirerede
mangekampe:
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Formandens beretning
Feltsport, med pistolskydning, kortlæsning og O-løb, og
y Orienteringsbiathlon, med geværskydning, punktorientering og O-løb
Vi har for at underbygge sektionens mål skabt
et årligt tilbagevendende åbent klubmesterskab
i Biathlon, Orientering, hvor vi anvendte elektronisk tidtagning. Løbet er nu optaget på DMI
Cup-liste, hvorfor der er håb om at eliten deltager.
Træning i disse discipliner foregår dels i
Dansk Orienterings-Forbunds regi og dels
sammen med Forsvarets aktiviteter for sit
reservepersonel. Træning i skydning med
gevær søges fastholdt i DDS regi.
Vi har kunnet glæde os over flere nye medlemmer.
Da man i AS-bladet har kunnet læse fyldige
referater, skal her kun summarisk nævnes de
vigtigste begivenheder:
y Sektionen deltog i SM i stafetorientering
17. april i Gribskov syd med to hold, en
god sæsonstart i den forårsvåde skov.
y Klubmesterskabet i orienteringsløb afholdtes 8. maj her på Bjerget. Henrik
Plenge Jensen fine bane, som var udsat
med elektronisk tidtagning, blev vundet af
Jørgen Pedersen.
y Vi deltog i to O-biathlon stævner i foråret,
i Vrøgum 10. april og i Gribskov 15. maj.
y Og 12. juni afholdt vi vort åbne O-biathlon
klubmesterskab her på Bjerget. Det blev
en succes med hele 34 deltagere. Desuden fik 4 nye løbere mulighed for at møde
denne idræt i en introklasse. Også her
anvendte vi elektronisk tidtagning. Jørgen
y

y

y

y

Pedersen blev klubmester foran Peter
Werling og N.E.O. Hansen.
DM Feltsport afholdtes 1. oktober på Bornholm. Sektionen deltog med 6 mand i de
tre ældre klasser. I ”ældre old boys” blev
Jørgen Pedersen og Nis Schmidt henholdsvis nummer 1 og 2, mens Peter Werling blev nummer 2 i ”veteran I” klassen. I
den samlede holdkonkurrence fik vi sølv
og bronze.
AS-P7 afholdtes i Sverige 23.-24. oktober.
Det var som bekendt et 90 års jubilæum,
hvorfor vi stillede med et jubilæumshold.
Stævnet var godt med gode konkurrencer
og en stor middag. Jørgen Nielsen vandt
for 8, gang i træk, en formidabel præstation. Men ellers var det endelig Sodra Skåningerne, som fik faunen med hjem.
Vi deltog i efteråret i 3 O-biathlon stævner.
26.-27. august afholdtes DM i Ulfsborg
plantage. Et fantastisk terræn på et nytegnet kort. 5 AS´ere deltog. I dagene 16.-19.
september afholdtes VM i terrænet ved
Nymindegab. Her deltog 3 AS`ere. Jørgen
Pedersen på stabilt niveau bl.a. nr. 2 på
den klassiske H50 distance, Kai Willadsen
med sit sædvanlige høje niveau, han vandt
bl.a. H55 klassen og vor nye mand Ulrik
Nielsen, som klarede sig fint bl.a. ved at
blive nr. 20/34 på mesterskabsdistancen
foran 2/3 af det danske landshold. Det kan
derfor ikke undre, at han i år er at finde på
samme landshold. Endelig deltog 2 AS´ere
i det åbne mesterskab i Ålborg 6.-7. november.
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Bøfturen fandt sted 4. december. Birger
Hoff havde sammenklippet O-kortet til en
julestjerne, hvad der gav de ønskede problemer for de 10 deltagere. Peter Werling
vandt.
y Endelig skal nævnes, at sektionen har
fået god gang i et samarbejde med HJV,
hvor vi dels to gange har givet et skydehold på 10 mand mulighed for at erhverve
en kvalifikation med 9 mm grovpistol og
dels har lavet en terrænsportskonkurrence for patruljefolk. En ”nova”, vi håber kan
blive en tradition.
Alt i alt et godt år med aktiviteter op til grænsen
for, hvad vi kan klare.
y

Hjemmeværnssektionen:
Aktiviteterne i 2010 for hjemmeværnssektionen
var efter oplæg fra Chr. Bergquist og med støtte
fra ”Inge og Jørgen Pangels Mindelegat” invitation til en særforestilling af filmen ”Armadillo”,
med indledning af oberst Lars Møller. Det var
en rigtig stor succes.
Det kan man desværre ikke sige om den anden
af sektionens tilbagevendende opgaver, idet
Bøfturen måtte aflyses på grund af. snevejret.
Nu taler man jo normalt ikke om dårligt vejr,
men hellere om forkert påklædning. Men med
tanke på at bøfturen i høj grad gælder om at
samle ældre jubilerende skytter og i vigende
grad er til for at demonstrere unge ildsprudlende hjemmeværnsfolks færdigheder, valgte den
Høje Kjæft at aflyse, da føret var så ringe at det
ville være til fare for førligheden for de primære
gæster at forcere vejen til Bjerget
En erstatnings-bøftur er under planlægning og
forventes at finde sted 7. maj.
Høje Sandbjerg:
Lejren har i 2010 været i brug i 62 dage fordelt
som følger: AS i alt inkl. HJV-sektion: 17, HJV:
1, idræt, spejdere og skoler: i alt 3, og andre
(især teambuilding): 41 dage. I alt ca. 1105
persondage. Aftalen med den største bruger
om oplagring af øvelsesmateriel i Villaens
vestende er videreført.
Ændringen af det indre af Barak 1 er færdiggjort
ved ophugning af det gamle gulv, udgravning til
isolering og nystøbning med armering. De
nedre søjleender i gulvet var angrebet af råd,
så nye understøbninger blev nødvendige.
Afslutningsvis blev gulvet malet med epoxymaling, og den nye D-messe kunne tages i brug
den 5. november til et opsummerende byggemøde.
Opgradering af klimaskærmen af badebarakken
var i det store hele afsluttet i 2009. I beretnings-

ningsåret blev gulvene hugget op, isoleret og
nystøbt med armering, efter at der var lagt nye
afløbsrør til toiletter, håndvaske og brusekabiner. De indvendige vægge blev tilpasset den
nye indretning, og el- og vand-installation blev
totalt fornyet.
Som sidste trin i opgraderingen blev antal sovepladser på begge lofter reduceret, så der nu er 9
og 8 senge på hhv. loft 1 og loft 4. Sengene er
nu orienteret langs tagfladerne, og de er adskilt
af små skillevægge for at reducere indtrykket af
sovesal. Samtidig er der etableret fralægningsplads til hver seng til kufferter mv. Røgalarmanlægget er derfor også udvidet til loft 4.
Endelig er alle døre i jordplan på Barak 4 udskiftet med nye isolerede døre, og området mellem
de to bygninger er forsynet med ny flisebelægning.
Myndighedskontakter har været opretholdt som
hidtil. Atter i 2010 har lejren haft besøg af beredskabstjenesten i Hørsholm, der har været inddraget i ombygningsprocessen som rådgiver.
Med DONG Energy er det endelig lykkedes at få
tilpasset en deklaration om det nye 10 kV-kabel
langs Rude Skov. Den tinglyses i 2011.
I årets sidste måneder er dokumenter og dokumentation vedrørende lejren samlet, organiseret
og bragt á jour med henblik på overdragelse til
ny Sandbjerginspektør, og information om ledelsesskiftet er udsendt til de nærmeste samarbejdspartnere og naboer. Det vender vi tilbage til
senere.
Kontoret og hjemmesiden varetoges fortsat af
formanden.
Formanden er også er redaktør for AS-bladet,
som er udkommet i 4 numre med de sædvanlige
udgivelsesterminer.
Jubilæumsbogsudvalget - formanden og Xformanden - med flere bidragsydere - har fortsat
arbejdet - og bogen er udgivet i 2011 i forbindelse med 150 års jubilæumsfesten. Bogen er
udgivet af ”Inge og Jørgen Pangels Mindelegat”.
Her sluttede formandens beretning.
Ole Hasselbalch havde herefter følgende indlæg.
Formandens beretning over det forløbne år
oplyser ligesom den nys udgivne jubilæumsbog
ikke noget om den nu afgående sandbjerginspektør Henrik Francks usædvanlige indsats
for Sandbjerg-lejren i det forløbne foreningsår.
Det er på sin plads, at medlemmerne orienteres
om følgende:
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Første del af renoveringsprojektet i lejren - de
to nordligste barakker - blev sat i gang i forlængelse af et privat 4.-maj arrangement afholdt på
stedet i 2008. Tanken bag dette var, at ”Bjerget”
rummer uudnyttede muligheder for at markedsføre foreningen, nemlig for personer, medlemmer har en relation til, og som kan tænkes at
være interesseret i aktiviteterne.
Nogle af deltagerne ved den lejlighed meldte
sig faktisk ind. Heriblandt var Mogens Camre,
der i anledning af Francks og undertegnedes
beklagelser over bygningernes synligt ringe
tilstand gjorde opmærksom på muligheden for
at få statsstøtte til en opretning af dem. Franck,
Camre og undertegnede udarbejdede herefter
en ansøgning om sådan støtte til renovering af
de to mest nødlidende bygninger. Da der måtte
handles resolut, blev bestyrelsen ikke underrettet - hvilket jeg og ikke Henrik, som er blevet
det bebrejdet, har ansvaret for. Da det i 2009
lykkedes at få bevillingen igennem, anmodede
jeg endvidere bestyrelsen om at holde sagen
tæt til kroppen.
Forudsætningen for, at ansøgningen lod sig
lave, var den i starten tavshedsbelagte sandbjerginspektørs indeståelse for, at et projekt
ville kunne hænge sammen på det praktiske
plan. Denne garanti gav han - under det forbehold, at han fysisk ville kunne stå på benene til
den bitre ende.
Medlemmerne skal vide, at Henrik Francks
indsats blev af uvurderlig betydning. F.eks.
opnåede han en fornem anbefaling hos Slotsog Ejendomsstyrelsen. Han stod også undervejs for planlægningen og kontakten til håndværkerne og fik arbejdet gennemført i et kompliceret puslespil mellem disse. Uden dette var
vi løbet ind i betydelige ekstraomkostninger til
projektering og byggetilsyn. Endelig og ikke
mindst leverede han og Arne fysisk arbejde i et
omfang, der kompenserede for et utal af mandtimer. Omsat i penge svarer til vel til ikke under
en halv million kr. Med denne indsats i vente
kunne ansøgningen argumenteres igennem ud
fra den i bevillingsgivernes øjne betydningsfulde forudsætning, at der ville blive tale om en
betydelig egenindsats fra foreningens side.
God ledelse er at påskønne den gode indsats.
God ledelse i denne forstand er en afgørende
forudsætning for opbygning af den entusiasme,
som er det vigtigste drivmiddel i alt frivilligt
foreningsarbejde. Jeg vil derfor opfordre generalforsamlingen til i tilknytning til formandens
beretning at eksplicit at udtrykke sin anerkendelse af det store og fortjenstfulde arbejde,
Henrik Franck har gjort for foreningen i forbindelse med renoveringen.

Formanden takkede for indlægget og gjorde
opmærksom på, at han i beretningen havde
bemærket, at ”det vender vi tilbage til senere”.
Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning, som herefter blev godkendt.
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab til godkendelse
Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne og. originalregnskaber med underskrifter blev forevist dirigenten.
Akademisk Skytteforening:
y Kontingent indtægterne for aktive har været større end budgetteret og det skyldes i
det væsentligste, at der er kommet en del
nye aktive medlemmer. Desuden er der i
skydeinspektionen indført et introduktions
kontingent som har givet en indtægt på kr.
7.800.
y Øvrige tilskud er lidt højere end budgetteret idet vi udover at have modtaget tilskud
fra Kulturministeriet i 2010 på kr. 450.000
også har fået gaver fra ”Inge og Jørgen
Pangels Mindelegat” samt ”Tuborgfondet”,
Johs. Fog Fond og Lymans Legat.
y Andre indtægter er højere end normalt på
grund af salg af AS-P7 historiebogen.
y Udgifterne til skydeinspektionen er mindre
end budgetteret. Det skyldes, at betalingen
til afdrag på SKAK huset ikke er opkrævet
i år. Driftsbidraget fra tidligere år kunne
dække afdraget i år.
y Gymnastik og feltsports-inspektionen har
haft aktiviteter svarende til budget.
y Driften af Høje Sandbjerg indgår i regnskabet med et underskud på tkr. 17. Det
svarer til tidligere år.

Kassereren gennemgår regnskabet
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y

y
y

y

Byggeprojektet på Høje Sandbjerg er færdigt. Samlet pris er kr. 1.687.228. Udover
bevillingen fra Kulturministeriet har vi anvendt kr. 120.000 hensat fra tidligere år
(Thranow og Bygningsbevaringsfonden).
Restbeløbet er taget fra driften af Høje
Sandbjerg.
AS bladet er igen blevet dyrere.
Administrationsudgifter er højere end tidligere hvilket skyldes højere forsikringspræmier samt trykningen af AS-P7 historiebogen. Desuden er der indkøbt ugleglas (præmier) som uddeles over de næste mange år.
Resultatet er et lille overskud på kr.
14.469, som foreslås overført til kapitalkontoen eller byggeprojekter på Høje
Sandbjerg.

De Akademiske Skyttefonde
y Regnskabet er som sidste år. Resultatet
er lavere på grund af manglende udbytte
betalinger.

tægt på ca. tkr. 2, hvorved overskuddet
for 2010 vil blive ca. tkr. 14 svarende til i
år.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som
godkendtes.
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til
kontingent med uændret kontingent for kategorien 26-63 år, og stigning på kr. 10,- halvårligt
for de øvrige kategorier, hvorefter kontingentet
er:
y
Aktive indtil 25 år
kr. 270,y
Aktive fra 26 år til 62 år
kr. 370,y
Aktive over 62 år
kr. 270,y
Passive
kr. 150,Der var en enkelt bemærkning om forhøjelsen - hvorefter kontingentet godkendtes enstemmigt.
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11

Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske
Studenter:
Regnskabet er nogenlunde som sidste år,
men resultatet er lavere på grund af
manglende udbytter af aktier.
Der var ingen bemærkninger til regnskaberne,
som godkendtes.
ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet for 2011:
y I det viste budget er der ikke indkalkuleret
kontingentforhøjelser.
y Aktiviteterne må forventes at være nogenlunde uændrede i forhold til sidste år,
men vi skal dog afholde P7 match i juni
måned. Derved bliver det budgetterede
overskud på tkr. 12, samme størrelsesorden som i år.
y Det er en lille marginal og det foreslås
derfor at kontingentet hæves med kr. 10
pr. halvår for passive samt aktive under
26 og over 63 år. Kontingentet for aktive i
den arbejdsduelige alder bevares på kr.
370. Det vil i 2010 betyde en forøget ind-

Formanden præsenterede bestyrelsens forslag
til valg af bestyrelse således:
y Formand
Genvalg af 3740 Erling Heidler.
y Næstformand
Valg af 3849 Aksel Munk Iversen til afløsning af 3990 Hans Jørgen Vaaben.
y Kasserer
Genvalg af 3448 Bo Scheibye.
y Sekretær
Valg af 4276 Palle Skovhus Jensen.
y Sandbjerginspektør
Valg af 3801 Birger Hoff til afløsning af
3363 Henrik Franck, som afgik med udgangen af 2010 og har fungeret indtil
årsskiftet, hvor bestyrelsen konstituerede Birger Hoff.
y Skydeinspektør
Genvalg af 3745 Finn Scheibye.
y Gymnastikinspektør
Genvalg af 3098 Peter M. Lund.
y Feltsportsinspektør
Valg af 4206 Carsten Sveding, til afløsning af 3801 Birger Hoff, som overtog
posten som Sandbjerginspektør ved
årsskiftet, hvorefter bestyrelsen konstituerede Carsten Sveding.
y Inspektør for HJV-sektionen
Valg af 4241 Christian Bergqvist til afløsning af 3953 Peter Willems.
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Formanden oplyste supplerende - med begrundelsen at han i år fylder 70 år og bliver genvalgt
12. gang - at han ønsker at træde tilbage næste
år, hvorfor dette bliver sidste år, han genvælges.
Birger Hoff motiverede sin kandidatur til stillingen som. Sandbjerginspektør og nævnte herunder bl.a.: Ingen kan udfylde Henrik Francks
plads. Hans dedikation, pligtfølelse og blik for
detaljen er uerstattelige. Da det samtidigt er
vigtige evner for en sandbjerginspektør, vil I
komme til at savne Henrik.
Han gennemgik den en ny organisation med 3
niveauer. En Sandbjerginspektør, som har
ansvaret, fire Sandbjergassistenter, der leder
den daglige drift indenfor eget område og et
antal Sandbjergere, en løsere gruppe af interesserede, som hjælper med den praktiske
udførelse af opgaverne. Organisationen er
tidligere beskrevet i Bladet.
Med Lars Worsaae som assistent for bygningerne, Per Bannow som assistent for grunden,
Anders Poulsen som assistent for udlejning og
Bo Scheibye der som foreningens kasserer
tillige tager sig af inspektionens regnskab var
der skabt en samlet pakke, hvoraf det ikke ville
være muligt at pille dele ud.
Han håbede, at vi dertil ad åre kunne realisere
Henrik Francks tanke om en stor gruppe af
Sandbjergere, interesserede menige medlemmer, som på uforpligtende vis af lyst deltager i
arbejdet med lejren, når der er behov. Vil I være
med, så sig til, og I kommer på vor mailliste
med den løbende information om lejren.
Endelig gennemgik han sine grundholdninger,
som ligeledes tidligere er nævnt i Bladet. De er
y at øge eller genskabe medlemmernes
interesse for og lyst til at komme på Høje
Sandbjerg.
y at give grunden ganske langsomt tilbage
til naturen.
y at fortsætte renovering af barak 2 & 3, så
lejrens bygningsmasse kunne bringes op
på et stade, hvor den almindelige vedligeholdelse er begrænset til et minimum.
y udbredt anvendelse af delegering.
Birger Hoff sluttede med at sige, at hvad enten I
betragter ham som kommandant i lejren, der
spankulerer rundt med kommandostokken
under armen og dirigerer hejsning af flaget eller
ser ham som pedel i klubhuset, der i kedeldragt
sniger sig rundt langs murene for at skifte WCpapir og tømme skraldespande, så er det den
organisation og de holdninger, jeg har lige har
beskrevet I får.

Herefter gik dirigenten over til valg af bestyrelse, og de foreslåede valgtes med akklamation.
Hertil foreslås valg af stedfortrædere således:
y Skydning, langdistance
Varetages af skydeinsp. Finn Scheibye.
y Skydning, geværterræn
3793 Morten Hammer.
y Skydning, DGI-byen
Varetages af skydeinsp. Finn Scheibye.
y Skydning, pistol
4219 Alexander Khalileev.
y Skydning, pistolterræn
4195 Alex Datcu.
y SKAK-husets driftsudvalg
3898 Lars Worsaae.
y Gymnastik
3147 Viggo Neble.
y Feltsport
4166 Nis Chresten Juel Schmidt.
3751 Torkild Glaven.
y Hjemmeværn
3819 Peter Koefoed.
y Sandbjerg
3901 Per Bannow (grunden).
3898 Lars Worsaae (bygningerne).
3948 Anders Poulsen (udlejning).
3448 Bo Scheibye (kasserer).
De foreslåede valgtes med akklamation.
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer således:
y Sagkyndig revisor
4220 Kristian J. Krogsgaard.
y Kritisk revisor
3793 Morten Hammer.
y Suppleant
3512 Svend Mørup.
De foreslåede valgtes med akklamation.
ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening
I forvejen er AS repræsenteret med:
y 3745 Finn Scheibye, som er formand DDS
Storkøbenhavn
Bestyrelsen foreslår genvalg af repræsentanter
til DDS Storkøbenhavn:
y Formanden ledsaget af de 4 valgte stedfortrædere, skydning
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Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde
foreslås genvalg af:
y 4185 Steen Vestergaard Andersen
som valgtes med akklamation.
ad 10: Eventuelt
Formanden takkede - i fortsættelse af indlæggene fra Ole Hasselbalch og Birger Hoff - 3363
Henrik Franck for de mange år som Sandbjerginspektør. Da Henrik Franck på grund af et
familiearrangement ikke havde kunnet deltage i
150 års Jubilæumsfesten, overrakte formanden
nu
y Akademisk Skytterlags orden Minerva
Skytte.
med ASL’s motivation: ”Vi har altid sat stor pris
på opholdene på Høje Sandbjerg. Og arbejdet
der gør ikke sig selv,”
og den nyindstiftede
y AS’s Fortjent-medalje.
for lang tids frivillig, uegennyttig og værdsat
tjeneste til glæde og gavn for AS - med motivationen
y Du var i 29 år medlem af bestyrelsen som
Sandbjerginspektør (1981-2010) og forud
for det kasserer og hjælper for den tidligere inspektør.
y Du har i 27 år været medlem af bladets
redaktion (1981-2008).
y Du er én af de, som har ydet den største
personlige indsats for AS, og har stort set
egenhændigt sørget for, at Bjerget er i
den gode vedligeholdelsesstand, det er i
dag.
y Du har været den absolutte hovedkraft i
bygningen af den ny Barak 5 og den senere renovering af barak 1 og 4.
y Du har altid med stor interesse deltaget
aktivt i debatten, i stort set alle emner,
som bestyrelsen har drøftet gennem årene.
Overrækkelsen efterfulgtes af et langt stående
bifald.
Formanden takkede endvidere y 3801 Birger Hoff for hans tid som feltsportsinspektør - og som fortsætter som
Sandbjerginspektør,
y 3953 Peter Willems for hans tid som inspektør for hjemmeværnssektionen i en
besværlig tid med sektionens etablering,
y 4241 Christian Bergqvist for tiden som
sekretær - og som fortsætter som inspektør for hjemmeværnssektionen, og

Henrik Franck hædres
3990 Hans Jørgen Vaaben for tiden som
næstformand,
- og bød velkommen til y 3849 Aksel Munk Iversen, som tidligere
har været 1. feltsportsinspektør, som ny
næstformand,
y 4206 Carsten Sveding, som overtager posten som feltsportsinspektør, og
y 4276 Palle Skovhus Jensen, som overtager posten som sekretær.
y

Finn Scheibye orienterede om, at Københavns
Kommune har besluttet at fratage Københavns
Skyttecenter dets støtte på ca. 2,4 mio. kr. og i
stedet overdrage centeret til brugerne. Spørgsmålet forhandles for tiden, og vi har nogle bemærkninger hertil, men kan også se nogle fordele. Det bliver ikke lette forhandlinger at skabe
enighed mellem 8-9 forskellige brugergrupper,
bl.a. Politiet.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet kl. 21.15.
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.
Derefter: ”Leve for AS” og ”Fanesang”.
Som dirigent: 4185 Steen Vestergaard Andersen
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Resultatopgørelse for året 2010
2009 Budget 2011
(1.000 kr.)
Indtægter

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

117.260
12.120
13.499
634
492.900
13.229

101
11
9
0
1.080
2

118
12
5
0
10
0

649.642

1.203

145

26.058
6.822
8.053
0
16.536
511.643
- 267
29.135
0
597.980

46
7
7
0
14
1.075
15
27
0
1.191

35
7
10
0
15
0
15
30
0
112

15.084
28.484
3.599
10.026
57.193

14
1
3
10
28

15
5
10
11
41

655.173

1.219

153

Resultat før særlige poster

- 5.531

- 16

-8

Særlige indtægter
Modtaget fra Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen
Margrethe Zehngraffs Idrætsfold for Danske Studenter

20.000

22

20

Årets resultat

14.469

6

12

0
0
14.469
…...14.469

0
0
6
6

0
12
0
12

Indtægter i alt
Aktivitetsomkostninger

Skydesektionen
Gymnastiksektionen
Feltsportssektionen
Hjemmeværnssektionen
Sandbjerginspektionen
Byggeprojekt Høje Sandbjerg
Stævner, konkurrencer og øvr. akt.
Bladet
Jubilæum, historiebøger mv.
Aktivitetsomkostninger i alt

Administrationsomkostninger

Forsikringer
Gaver, præmier, AS-P7 historiebog
Mødeudgifter
Øvrige administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt

Udgifter i alt

Der disponeres således:
Hensættelse til 150 års jubilæum/historiebog
Hensættelse til nye byggeprojekter Høje Sandbjerg
Overførsel til kapitalkonto

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

Kristian J. Krogsgaard
Statsautoriseret revisor
med deponeret beskikkelse

Morten Hammer
Kritisk revisor
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Balance pr. 31. december 2010 - Aktiver
31. dec. 2009
(1.000 kr.)
Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver:
Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød
(Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2010
udg. kr. 1.650.000 heraf grundværdi
kr. 1.152.300)
SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S
(Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset.
Optages til værdi af restgæld.
Inventar
Finansielle anlægsaktiver:
Obligationsbeholdning
Nom kr. 19.054, anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2010
Aktier, Danske Bank
1140 stk., anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2010
Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Beholdning af ammunition
Tilgodehavender, debitorer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

1

-

110.000

121

1

110.002

-

16.288
3.322

19.610

220
4

58.992
104.028

163.020

59
76

292.632

481

46.895
38.292
396.902
…482.089

48
30
504
582

774.721

1.063

Balance pr. 31. december 2010 - Passiver
31. dec. 2009
(1.000 kr.)
Egenkapital

Kapitalkonto
Opskrivningshenlæggelse
Egenkapital i alt

283.318
107.350
390.668

269
81
350

Hensættelser

Våbenkøb skydeinspektionen
Vedligeholdelse Høje Sandbjerg
Hensættelse til byggeprojekt Høje Sandbjerg
150 års jubilæum/historiebog
Hensættelser i alt

20.000
75.000
0
125.000
220.000

0
50
410
125
585

Kort fristet gæld

SKAK-hus, gæld til DDS
Omkostningskreditorer mv.
Gæld i alt

110.000
….54.053
164.053

121
128
128

774.721

1.063

Passiver i alt

47

Hjemmeværn

Den udsatte BØFTUR afholdtes på Bjerget
lørdag den 7. maj.
Referat følger senere.

Gymnastik
Det foregår som sædvanligt på

Korsager Skole

Husk, at der er samlet indgang kl. 17 præcis

Gislingevej 14, Husum

og samlet udgang ca. kl. 18.15, begge grundet
oplukning af låste døre.

tirsdag og fredag kl. 17.05 - 18.00.

Revision af sangbogen - se side 5

HUSK - Sct. Hans aften - se side 3
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