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Foreningen
Runde fødselsdage 2012

<

<

Afdød

1337 Tage Møller

Oktober

Æret være hans minde
Runde fødselsdage 2011
26. nov. 4314 Benedicte Lonning
28. nov. 4063 Bent Niebling
30. dec. 4131 Henning S. Pedersen

25 år
65 år
60 år

1. jan.
5. jan.
6. jan.
9. jan.
10. jan.
30. jan.
5. feb.
8. feb.
19. feb.
24. feb.
25. feb.
5. mar.
5. mar.

4094
4064
3975
3764
3647
4217
4326
4264
4224
4107
4115
3793
4267

Mehmet Yüksekkaya
Thomas Bendixen
Claus Pajhede Nielsen
Niels-Erik O. Hansen
Erik Tøndevold
Anders Rahbek
Steen Kortb. Svendsen
Mikkel Plough Madsen
Bo Pedersen
Jens Ole Christensen
Bo Brøndum Pedersen
Morten Hammer
Peter Askov

50 år
40 år
60 år
65 år
65 år
45 år
30 år
25 år
55 år
50 år
35 år
65 år
55 år

Planlagte og gennemførte arrangementer 2011
4. januar
4. januar
7. februar
19. marts
2. april
9. april
28. april
28. april
5. maj
7. maj
17. maj
28. maj
18.-19. juni
23. juni
20. august

17.00
19.00
19.30
17.30
?
18.30
20.00
17.00
17.00
10.00
19.00

9. september 17.00
10.-11. sept.
17. september 09.00
------------------------------3. december
10.00
4. december
09.30
x. december
13. december

Gymnastik
Skydning
Feltsport
Skydning
Foreningen
Sandbjerg
Forening
Forening
Forening
Hjemmeværn
Gymnastik
Feltsport
Foren+Sk+Fsp
Forening
Hj.værn/Feltsp.
Gymnastik
Skydning
Feltsport

Sæsonstart
Korsager Skole
Årsstart
DGI-byen
Årsmøde
Hos 1. feltsportsinspektøren
Sæsonstart
Kalvebod / SKAK-huset
150 års jubilæumsfest
DGI-byen
Forårsklargøring
Bjerget
Gule ærter
Bjerget
Generalforsamling
Bjerget
Arrangement m/ foredrag Bjerget
Bøftur (udsat fra 5. dec.) Bjerget
Sæsonafslutning
Korsager Skole / Bjerget
Klubmesterskab O-løb
Bjerget
P7-AS (1-dags konk.)
København / Bjerget
Sct. Hans aften
Bjerget
Terrænsportskonkurrence
for Hjv-patruljefolk
Bjerget
Sæsonstart
Korsager Skole
Universitetsmatch
Oslo
Klubmest. O-biathlon
Bjerget

Feltsport
Hjemmeværn
Skydning
Gymnastik

Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

Bjerget
Bjerget

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.

NB !

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen.

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice.
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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

Tilbud: Sæt historiebøger (- 1911):

Gratis
50 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
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 kontoret / 4817 0017 / kontor@as-kbh.dk - eller spørg i sektionerne og på Bjerget

AS - motionsgymnastik
fredage og ???.
Det lykkedes ikke at få en sal om tirsdagen til
erstatning for den skimmelramte sal på Husum
Skole.
Derimod lykkedes det at få tildelt
drengesal 37 ligeledes på

Husum Skole, Karlslundevej 23, Husum
- men om onsdagen fra kl. 17- 19.
Den har vi brugt fra onsdag den 21. september
2011.
Hvis tirsdag er bedre for flertallet, så kunne vi
rykke ”tilbage” til pigesal 36 fra ca. den 13.
november.2011, skrev vi i september, og en
rundspørge pr. mail viste, at tirsdag er at foretrække.
Men, - - - nu har der vist sig asbest i sal 36, så

vi må fortsætte om onsdagen i sal 37
foreløbig til jul, - formentlig.

Gymnastik
Som tidligere meddelt træner Erik Friis i sit
nærområde uden at vove sig ud i den voldsomme trafik, men han følger os i blad og skrivelser
og kommer gerne til vore afslutninger.
Bent Larsen har meddelt, at han er glad for
varme bade i Skovlunde, men han kommer
forhåbentlig også til afslutningerne.
Adam Hvidt har for langt fra kontoret til Husum,
men han vender stærkt tilbage, når pensioneringen indfinder sig om et par år. Han kommer
selvfølgelig til afslutningerne.

Juleafslutning 13. december
Gymnasternes juleafslutning vil løbe af stabelen
tirsdag den 13. december.
Med gymnastikhilsen
Viggo Neble / Peter Lund
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Høje Sandbjerg

Efterårssamling
søndag
den 9. oktober
En kølig solrig efterårsdag mødtes den
trofaste skare af Sandbjergere for sammen at lave nogle af de forefaldne arbejder på Bjerget. Efter en velkomstdram
kaste vi os over fældning, opskæring og
kløvning af tjenlige træer, oprensning af
rendestenene i lejrgaden og lægning af
en flisekant om barak 5, inden vi ømme
hen på eftermiddagen samledes for at
spise den medbragte frokost.
Her drøftedes de kommende større projekter. Det er oprettelse af en armeret
græsbelagt P-plads og oprensning af
søen. Begge projekter kræver tilladelse
fra kommunalbestyrelsen i Rudersdal
kommune. Lejren har derfor haft besøg af
3 sagsbehandlere, en biolog, en frednings- og en miljøekspert. For at understøtte ansøgningerne er der taget jordprøver på P-plads og fra søens bund. Nu
venter vi spændt på resultatet.

Opgave fordeling over en Gammel Dansk
Mogens Løppenthien, Mogens Camre,
Birger Hoff, Lars Worsaae og Arne Jensen

Opskæring af birk

Rygterne om godt brænde spredes, så vi
har haft en del henvendelser om salg af
tørt kløvet løvtræ. Vor beholdning mindskes. Det er derfor på tide at lave mere
brænde. En stor ask, som er revnet, er
markeret. I den kommende tid vil den
blive fældet og skåret op. At videreforarbejde til brænde er en opgave, jeg vil
indkalde Sandbjergerne til, når tiden er
moden.
Og husk, hvis du føler trang til en gå en
tur i naturen, så tag til Høje Sandbjerg og
nyd efteråret på foreningens grund.
På gensyn.
Sandbjerginspektøren.

Mogens, Lars og Mogens holder pause
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Hjemmeværn

KJÆFT LXIX
Til AS jubilarer, medlemmer af AS og andre
inviterede.
Det LXIX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at

indbyde til

Program og detaljer
for Bøfturen 2011
Stillested:
Høje Sandbjerg Lejren.
Stilletid:
Se programmet.

BØFTUR
SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2011
Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev videreført af HVK
6301, som nu er fusioneret med Hjemmeværnskompagni Kastellet.
AS og Kjæftoratet er derfor nu ene om at videreføre Korpsets og Kompagniets traditioner.
Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat, der gør det muligt at videreføre disse
traditioner. Jørgen Pangel var tidligere CH/HVK
6301.
Det er i Pangels ånd, at Bøfturene fortsat gennemføres, og også dette års Bøftur vil blive
afholdt med respekt for dette.
Det er på årets Bøftur, at kammeraterne hædres efter fortjeneste for det forløbne år. Der
uddeles derfor de sædvanlige legater og hædersbevisninger. Og så benyttes lejligheden
også til at slide på sangbogen.
Nogen vil måske mindes, at der allerede har
været afholdt én Bøftur i indeværende år. Den
allerede afholdte Bøftur skyldtes dog, at Bøftur
2010 blev udsat, da Kong Vinter viste sig fra sin
mere ekstreme side i starten af december
sidste år.
Med tanke på muligheden for en gentagelse af
sidste års vejrlig, skal Kjæftoratet derfor minde
om, at deltagernes førlighed kommer før traditionerne.

Påklædning:
Uniform (kamp- eller tjeneste- efter
eget valg og vejret).
Alternativt pæn civil.
m/ anlagte store dekorationer.
Medbringes:
Madpakke og AS sangbog.

Program:
0930:
Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren.
0945:
Aktiviteter jf. traditionerne.
1115:
Parade (seneste mødetid for jubilarer).
1130:
Jubilarportvin m.m.
Jubilarerne samles i undermessen.
1200:
Bøftursfrokost i mandskabsmessen med
uddeling af de traditionelle legater.
1500: (forventet tidspunkt)
Fanesang.

Med AS hilsen

Peter Pajhede Nielsen - Kjæft LXIX

Tilmelding

til inspektøren for Hjemmeværnssektionen Christian

Bergqvist
enten pr. mail cbe@jur.ku.dk eller på telefon 2721 3726
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Feltsport
Åbent klubmesterskab i O-biathlon

Birger Hoff instruerer de mange deltagere

Vellykket arrangement af
åbent klubmesterskab i
O-Biathlon
17. september 2011
Den 17. september afholdt feltsportssektionen sit åbne klubmesterskab i O-biathlon. Konkurrencen var igen en del af den danske
Biathlon Cup. En stor del af det
danske landshold deltog, og vi
havde også deltagere fra Sverige
bl.a. vores gode venner fra P7.

Torkild Glaven og Birger Hoff

Birger Hoff havde igen påtaget sig
den store opgave at arrangere
stævnet. Konkurrencen bestod af
skydning på Bjerget, punktorientering og et afsluttende O-løb i Rude
Skov.
Dette kræver en del medhjælpere,
og Birger havde derfor allieret sig
med Vagn Laursen, Torkild Glaven, Mogens Løppenthien, Johan
Goth, Ole Jensen og Mie Hoff.
Resultatet af de fælles anstrengelser var et perfekt stævne, som
høstede stor ros fra deltagerne.

N.E.O. Hansen, Johan Goth,
Carsten Sveding og
Mogens Løppenthien.

Johan Goth
Birger Hoff og,
Ole Jensen.

Suveræn klubmester: Ulrik Nielsen
Stor tak til Birger Hoff og hjælpere.
4206 Carsten Sveding
Foto: 3454 Vagn Laursen
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Udvalgte resultater - O-biathlon - 17. september 2011
Plac.

Skydning
Pkt.-ori.
Tid / point Tid / fejl-mm

O-løb
Tid

Løbetid
i alt

I alt

H21 - i alt 12 deltagere
1
2

Thomas Jensen
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Troels Christiansen

1
3

KOK
AS

07:38
08:20

6
6

26:02
25:21

0
2

58:15
58:28

91:50 97.50
92:09 100:09

AS

10:46 28

24:58

4

60:00

95:44 127:44

D21 - i alt 5 deltagere - bl.a. Helena Westling, som vi også kender fra P7.
Mette Møller Nielsen
AKIF
08:45 4
36:35 2
63:15
Helena Westling
Häverödal 07:59 14
39:37 2
78:30

108.35 114:35
126.06 142.06

Ulrik Nielsen
Klubmester AS

H45 - i alt 6 deltagere
1
5

Henrik Sperling
Carsten Sveding

KOK
AS

08:56 14
09:54 24

44:58 0
48.47 24

61:02
59:42

114:55 128:55
118:23 166:23

AS
AS
AS

11:51 26
11:44 24
12:34 24

46:00 11
22
62:44 7

65:32

123:23 160:23
137:48 183:48
162:50 193:50

H/D55 - i alt 5 deltagere
1
3
5

Peter Werling
Aksel Munk Iversen
Niels-Erik O. Hansen

87:32

Intro - 2 deltagere

Feltsportssektionens BØFTUR
lørdag den 3. december
Sektionens medlemmer vil modtage en invitation hertil.
Hvis andre medlemmer også måtte ønske at deltage, bedes de tilmelde sig til feltsportsinspektøren
Carsten Sveding - carsten@sveding.com eller 4542 1513 eller 2265 3136
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Feltsport
Et lille referat fra DM Biathlon
24. september 2011
Normalt plejer jeg kun at deltage i alm. orienteringsløb samt O-biathlon. Jeg havde dog modtaget en mail fra Jørgen vedr. DM i sommerbiathlon i Vingsted den 24. sept. Jeg havde før
tænkt, at det kunne være sjovt at deltage i
sommerbiathlon, og da jeg ikke havde andre
planer for den weekend, blev tilmeldingen snart
sendt af sted.
Programmet for mesterskabet var sprint og
massestart, og vinderen var løberen med den
samlede mindste tid.
Sprinten bestod af 2 skydninger og 3 løberunder á ca. 500 m., og strafrunderne var 35 m.
Jeg var på forhånd lidt usikker på taktikken
mht., om man skulle skyde hurtigt med høj puls
og sandsynligvis løbe mange strafrunder eller
skyde mere kontrolleret. Jeg havde rimelig godt
styr på den liggende skydning og fik ramt 3 á 5,
og med et par hurtige strafrunder var jeg først
ude på løberunden. Jeg blev dog presset hårdt
bagfra og kan efterfølgende se, at jeg havde alt

Skydning
Universitetsmatch i Oslo
10.-11. september 2011
Traditionen tro er september måned lig med
Universitetsmatch, og i år havde Akademisk
Skytterlag Oslo (ASL) æren af at være vært for
afviklingen af det årlige træf.
Værterne havde derfor inviteret Akademisk
Skytteforening Aarhus (ASA) og Akademisk
Skytteforening København (ASK) til dansk-norsk
komsammen med masser af skydning, hygge og
venskabelig konkurrence i Oslo i weekenden
den 10.-11. september.
ASL stillede med hele 15 skytter, mens ASA
stillede med 8 skytter. ASK stillede i år med det
mindste hold, idet kun 6 skytter deltog. Disse var
Betina Lynnerup, Alex Datcu, Per Bannow, Erik
Warming, Mathias Hertz og undertegnede,
Mikkel Plough Madsen.

for høj puls på den stående skydning. Jeg ramte
ingenting og måtte i gang med 5 strafrunder. Jeg
blev overhalet indenom af en bedre skytte, og
hans lette hurtige ben var ikke til at indhente på
de sidste 500m. Jeg blev 2'er ca. 4 sek. efter.
Efter et par timers pause var der massestart.
Den bestod at 4 skydninger og 5 løberunder á
ca. 1500 m. Nu var strafrunderne sat op til 70
m. Ud fra formiddagens erfaringer ville jeg
prøve satse på sikker skydning. Løbet gik
planmæssigt. Jeg var med de forreste på 1.
løberunde og med nogle stabile skydninger (3,
4, 3 og 4 træffere) udbyggede jeg stille og roligt
føringen og vandt med et par minutter.
Samlet vandt jeg dermed DM i min første sommerbiathlon konkurrence. Det afledte da også
et par kommentarer fra nogle de mere etablerede biathleter.
Til forskel fra O-biathlon var dette mere intenst,
da konkurrencetiden ikke er så lang, alle starter
samtidigt, og der er speakning på skydestadion,
så man hele tiden har en god fornemmelse af,
hvordan man ligger placeret i feltet. Jeg vil helt
sikkert deltage i flere konkurrencer som dette,
men endnu kommer det dog ikke helt på højde
med kort og kompas i skoven :-)
4321 Nicolai Nielsen

De københavnske skytter tog færgen fra København til Oslo fredag aften med ankomst i Oslo
lørdag formiddag, mens de århusianske skytter
og Mathias Hertz (som nu bor i Aalborg) ankom
til Norges land allerede fredag aften.
Universitetsmatchen blev skudt i gang lørdag
formiddag, idet programmet i år dog var lettere
utraditionelt. Weekendens første skydning var
nemlig pistolskydning på 25 meter, som blev
afviklet på den indendørs bane i kælderen under
Norges Idrettshøgskole. Pistolprogrammet bestod her af et halvt VM-program (3 serier á 5
min. på præcisionsskiven samt 3 serier duel på
duelskiven) og det såkaldte NAIS-program: (2
serier á 150 sek., 2 serier duel, 1 serie á 20 sek.
samt 1 serie á 10 sek. – alle serier skudt på
duelskiven).
Resultaterne fra denne indendørs skydning
indgik ikke i den samlede optælling til holdkonkurrencen, men skytternes individuelle præstationer blev dog præmieret. Mathias Hertz fra ASK
indtog således 1. pladsen med 543 points,
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25 m. pistol
Markering og
Skydning

Resultater baneskydning pistol 25 m
Mathias Hertz
Mikkel Plough Madsen
Hannes S-M
Jonatan Sharabi
Betina Lynnerup
Johan Kruse
Anders Breivik
Kåre Janussen
Øyvind Stensrud
Alex Datcu
Tor Arne Olaussen
Ruben Pettersen
Jørnar H. Hubred
Søren Gammelmark
Thomas Sverdrup
Per Bannow
Jan Erik Karlsen
Anders Bach
Bo Tranberg
Øystein Tvedten
Søren Saaby
Erik Warming
Knud J. Hansen
Jan Erik Lie
Øystein Gyland
Henning Grindorf
Jon Døhl
Marcus Johansen

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

543
539
523
522
517
515
507
493
483
480
478
476
469
459
459
458
456
454
440
435
415
388
383
382
382
350
304
278

Umiddelbart efter skydningen under Norges
Idrettshøgskole pakkede vi pistolerne og kørte
direkte til Oslo Garnisonshytten ved Løvenskioldsbanen i fjeldene nordvest for Oslo,
hvor lørdagens næste pistolskydning skulle
afholdes; terrænskydningen.
Årets terrænskydning på pistol indeholdt ingen
stationer med krav om skydning med ”dårligste
hånd”, men var i stedet krydret med andre sjove
udfordringer. Der var således stationer med
Black Jack og Poker, hvor udfordringen bestod i

hhv. at skyde præcis 21 points og at opnå den
bedste hånd, f.eks. en straight flush.
Resultaterne fra terrænskydningen indgik naturligvis i den samlede optælling til holdkonkurrencen, og her indtog Johan Kruse (ASA), Hannes
S-M. (ASL) og undertegnede fra ASK en tredelt
førsteplads, idet alle skød det maksimale antal
points. De øvrige resultater fordelte sig som vist
på side 12.
Lørdagen bød dog på andet og mere end bare
skydning, og da terrænskydningen var gennemført, og skiverne afmonterede igen, var det
blevet tid til at skifte til de mere formelle klæder
inden aftenens middag.
Den københavnske delegation slog derfor et
smut forbi Jan Erik Lie, som i anledningen havde
åbnet sit hjem for overnattende danske skytter,
ligesom de århusianske skytter og Mathias Hertz
var blevet indkvarteret hos Jonatan Sharabi.
Aftenens middag foregik traditionen tro på universitetet i Oslo, hvor sangbogen blev luftet, og
snapsene blev mange, før skytterne tog hjem i
seng.
Søndag formiddag forsamledes alle igen på
Løvenskioldsbanen - denne gang for at gennemføre universitetsmatchens riffelkonkurrence.
Natten havde imidlertid budt på masser af regn,
og skiverne på 200 m. banen var næsten helt
væk i tågen. Riffelskydningen blev således
udskudt på ubestemt tid, og ventetiden blev i
stedet brugt på pistolbanen, hvor diverse grovvåben blev fundet frem, og så var der ellers
erklæret ”fri leg”, indtil vejret artede sig.
Tågen lettede igen henover middagstid, og det
blev muligt at gennemføre riffelskydningen. Først
gennemførtes den danske hovedskydning (5
stående, 5 knælende og 5 liggende skud på 25
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Resultater terrænskydning pistol
Johan Kruse (S)
Hannes S-M
Mikkel Pl. Madsen (S)
Kåre Janussen
Betina Lynnerup (S)
Mathias Hertz
Jørnar H. Hubred
Anders Bach
Anders Breivik
Ruben A. Pettersen
Erik Warming (S)
Knud Hansen
Bo Tranberg (S)
Geir Jonatan Sharabi
Alex Datcu
Søren Gammelmark
Tor Arne Olaussen
Thomas Sverdrup
Jan Erik Karlsen
Per Bannow
Øyvind Stensrud
Søren Saaby
Øystein Tvedten
Jan Erik Lie
Jon Døhl
Øystein Gyland
Henning Grindorf

Hold

St. 1

St. 2

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

10
10
10
10
10
10
8
8
8
10
10
8
10
8
10
10
8
6
8
10
5
6
8
6
5
8
4

8
8
8
8
8
5
8
8
6
6
5
8
5
8
6
6
5
4
7
5
8
7
4
4
2
0
2

St. 3
8
8
8
7
7
8
6
8
8
8
8
5
6
6
8
8
7
2
7
4
0
4
6
5
6
7
2

St. 4

St.5

St. 6

St. 7

10
10
10
10
10
9
10
8
10
10
6
10
10
6
10
10
10
10
10
10
8
3
8
10
10
8
7

9
9
9
9
5
8
8
7
8
4
7
5
5
8
9
9
3
9
7
7
0
7
8
6
9
5
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
7
9
3
0
4
8
9

18
18
18
18
18
18
18
18
16
18
18
18
18
17
8
8
17
18
6
8
17
8
4
8
2
0
4

72
72
72
71
67
67
67
66
65
65
63
63
63
62
60
60
59
57
53
53
45
44
41
39
38
36
28

Resultater riffelskydning

Kåre Janussen
Mathias Hertz
Geir Jonatan Sharabi
Mikkel Pl. Madsen (S)
Johan Kruse (S)
Alex Datcu
Per Bannow
Søren Gammelmark
Tor Arne Olaussen
Anders Breivik
Jan Erik Lie
Anders Bach
Betina Lynnerup (S)
Bo Tranberg (S)
Henning Grindorf
Hannes S-M
Søren Saaby
Jon Døhl
Thomas Sverdrup

Hold

Dansk
Hovedsk.

Norsk
Grunnlag

Norsk
Hurtig

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

134
135
132
124
125
118
109
120
118
120
123
117
118
116
110
110
100
116
110

88
78
74
79
78
80
85
73
68
72
77
74
73
67
66
67
71
55
51

96
88
95
95
91
89
91
88
89
82
73
78
77
79
85
75
78
77
82

318
301
301
298
294
287
285
281
275
274
273
269
268
262
261
252
249
248
243

Jørnar H. Hubred, ASL - Ruben A. Pettersen, ASL - Erik Warning, ASK - Knud Hansen, ASA,
Jan Erik Karlsen, ASL, Øyvind Stensrud, ASL, Øystein Tvedten, ASL - Øystein Gyland, ASL:
Intet resultat
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Opvarmning terrænskydning
min.) og dernæst Norsk grunnlag (3 stående, 3
knælende og 4 liggende på 3 min.). Til sidst blev
hastigheden for alvor sat op, da der skulle skydes Norsk hurtigskydning (10 skud på 75 sek.).
Kåre Janussen fra ASA klarede riffelskydningen
som bedste skytte med 318 points ud af 350
mulige. De øvrige resultater ses på side 12
Som følge af udskydelsen af riffelskydningen var
tidsplanen skredet, og de københavnske skytter
måtte derfor desværre forlade Løvenskioldsbanen før præmieoverrækkelsen for at nå færgen
tilbage til København. Der gik dog ikke længe før
weekendens samlede resultater også nåede ud
til Oslo-båden, og til stor glæde for alle havde
ASK vundet holdkonkurrencen på riffel, ligesom
nederlaget til århusianerne i pistolkonkurrencen
kun blev afgjort af sølle 6 points.

200 m - Betina
Holdresultat pistol
ASA
335
ASL
331
ASK
329
Holdresultat riffel
ASK
1.439
ASA
1.424
ASL
1.064
Til september 2012 er det ASK’s tur til at være
vært for Uni-matchen, og målet er naturligvis at
vinde både pistol- og riffelkonkurrencen. Afslutningsvist siger undertegnede tak for en rigtig god
oplevelse, ligesom jeg på vegne af ASK takker
de øvrige deltagende skytter for en god indsats
ved årets Uni-match.
4264 Mikkel Plough Madsen

En AS'er alene i Jylland
DM geværterrænskydning i Borris
8.-9. oktober 2011

kunne derfor hverken stilles et seniorhold (10
mand) eller et veteranhold (4 mand) fra DDS-S.
Specielt DDS-S's veteranhold plejer jo godt at
kunne gøre sig gældende i slige konkurrencer.

På grund af det store jubilæums-stævne i foråret
og afholdelse af NM var DM i år lagt meget sent,
nemlig 8.-9. oktober. Det skulle vise sig at være
et langt fra optimalt valg til så stort et stævne
(med ca. 150 deltagere).

Jeg tog alligevel af sted som eneste veteran fra
DDS-S, fordi jeg på grund af sygdom desværre
var gået glip af den store jubilæumsskydning i
foråret og derfor godt ville have noget mere frisk
luft (og krudtrøg) i lungerne - og så kunne jeg jo
passende afslutte turen hos min far i Thy.

Om der var nogle, der havde forudanelser, eller
om der bare var tale om uheldig timing, ved jeg
ikke, men det var i hvert tilfælde et faktum, at der
kun stillede 3 mand i alt fra Storkøbenhavn. Der

Endelig er den individuelle del af DM om lørdagen, hvor man går sammen med ukendte konkurrenter fra andre foreninger, en helt speciel
udfordring.
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Solopgang over
Borris Sønderland
8. oktober 2011
(foto: Jakob Grønbæk)

Om lørdagen var jeg sat på første skydehold,
der afgik kl. 07:30. På grund af det forholdsvis
sene tidspunkt på året kom vi så til at vente på
solopgangen, før vi fik lov at starte på indskydningen ca. 08:15. I mellemtiden kunne vi jo så
nyde solopgangen (i ca. 4 graders varme og let
vind):
Desværre varede det noget tid, før solen kom
helt op over nogle skyer i horisonten, så det
kneb en hel del med belysningen på de første
stationer, hvor der var nogle temmelig små mål hvilket kostede nogle points. Specielt en vandret
S15 på station 4 (206m) gav mig store problemer med sigtet i højden.
Ellers var det en fin skydning med nogle vel
tilrettelagte baner. Jeg havde heldigvis også et
udmærket samarbejde med et par af dem, jeg
gik på hold med. På sidste station, hvor vi skød
ud over en slugt, var det oven i købet lykkedes
banelæggeren at snyde næsten hele mit hold
med den ene skive (1/3 figur), hvor vi bedømte
afstanden næsten 100 m. for langt! Hatten af for
den banelægger (og surt for mig, da det var
næsten umuligt at bedømme vindafdriften på
den pågældende station, og jeg derfor missede
den pågældende skive). Ellers var min afstandsbedømmelse helt fin. Jeg sluttede midt i feltet
med 28 points.
Dagen afsluttedes med sekund-skydning, hvor
jeg kun brugte de 3 nødvendige patroner, men
da jeg nu om stunder ikke kan komme hurtigt
nok ned på navlen, blev tiden hele 17,33 sekunder, ak, ja ! Denne skydning blev vundet med
9,96 sekunder!

Om søndagen, hvor der var DM for hold, gik jeg
(sammen med andre 'singler' og veteranholdet
fra DDS-Fyn) med for træningens skyld - og for
om muligt at samle points til terrænskyttenålen.
Vi vidste godt, at der ville komme regn hen på
eftermiddagen, men vi regnede alle med, at vi
ville være færdige inden da, og vejret var fint om
morgenen, hvor der faktisk havde været nattefrost. Mit hold skulle afgå kl. 11.00, men vi kom
ikke af sted før omkring kl. 12. Jeg fandt senere
ud af, at det specielt skyldtes, at arrangørerne
om morgenen havde fundet ud af, at det var
nødvendigt at slå en hel del græs ved station 1. I
den forbindelse var der også noget med en
fastkørt bil. Da vi så var kommet ud til station 1,
endte vi i en ny lang kø, fordi afviklingen på de 3
første stationer var meget langsom, da de var
lagt så tæt, at der skulle skydes samtidig på alle
3 stationer på grund af sikkerheden - og station
2 var en meget lang bane (en B100 på 556m).
Banelæggerne havde ellers hele Borris Sønderland og en bus til deres disposition. Man kan her
sagtens afvikle mindst 3 terrænskydninger samtidig, uden at fareområderne kommer i konflikt
med hinanden.
Jeg fik senere at vide, at banelæggerne om
søndagen faktisk var meget nye i det fag, og at
de havde haft til hensigt at lave en slags alternativ afvikling !!! Hvordan i alverden DDS kan finde
på at tillade noget sådant til et DM, fatter jeg
ikke.
Banelæggerne skulle hellere have brugt noget
mere tid på at finde nogle bedre baner med
passende afstand - og slå græs. Faktisk var der
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3 baner, hvor græsset stadig nåede op i underkanten af sigtelinien!
På station 2 opdagede jeg desuden, at den
medbragte kombination af gevær og patroner
(Golden Target) desværre havde svært ved at
række så langt ud. Vi havde ellers afstanden
korrekt, og jeg havde klikket korrekt ifølge kliktabellen, men mine skud viste sig at ligge i bunden af skiven. Desværre nåede kun 1 skud op i
det sorte.
Tiden gik, og det begyndte at dryppe en hel del
ved 15-tiden, hvor vi stod og ventede på bussen
til station 4, der lå midt inde i terrænet. Da vi
ankom til station 4, nærmest øsede det ned. Det
var også begyndt at blæse op. Der var her en
hel del, der ikke overraskende valgte at tage
bussen helt tilbage til start igen. Vi var dog en
hårdfør kerne af skytter, der valgte at fortsætte,
bl.a. de før omtalte fynboer, der faktisk sluttede
på 2. pladsen i holdkonkurrencen ! Hatten af for
dem, specielt også fordi nogle af deres konkurrenter faktisk havde gennemført i næsten tørvejr.
Under sådanne vejrforhold er det en stadig kamp
at holde specielt sigtemidlerne fri for vand. Det
er heller ikke nogen god ide at få vand på patronerne eller i piben. Det kan derfor ikke undre, at
undertegnede havde lidt svært ved at fokusere
100 % på skudafgivningen på de sidste 4 stationer. Jeg havde heldigvis valgt at oliere låsen før
skydningen. Det skal man ellers være forsigtig
med ude på den jyske hede, hvor der kan være
sandfygning.

Jeg sluttede her med kun 22 points temmelig
langt nede i rækkerne. Der var jo som nævnt en
stor del, der faktisk gennemførte i tørvejr - og
som åbenbart havde en ammunition, der kunne
række helt ud til 556 m. :-)
Vores hold var tilbage i Borris-lejren ca. kl. 17.
Efter at have fået tørt tøj på tog jeg så til Thy til
min far, hvor jeg først måtte bruge en times tid
på at skille geværet ad og tørre lås, sigtemidler
og aftrækkerhus i min fars varmluft-ovn. Med
varmluft går det faktisk meget hurtigt (med ca.
50-60 grader).
Jeg lærte i øvrigt noget nyt på denne 'mindeværdige' tur. Nogle af de andre skytter havde
faktisk medbragt et olieret viskestykke, som de
brugte til at svøbe om geværet (bageste sigtemidler, aftrækker og lås m.m.) mellem stationerne. Det mindes jeg ikke at have set før. Jeg
plejer at medbringe mit gevær-hylster, når der
har været udsigt til regn. Jeg havde denne gang
desværre kun medbragt en plastikpose med
elastik til at dække munding og forreste sigtemidler.
Til slut vil jeg gerne understrege, at specielt
oplevelserne om søndagen absolut ikke har
afskrækket mig fra terrænskydning. Under de
betingelser giver også det bare at have gennemført en vis tilfredsstillelse - og skydningen om
lørdagen var som nævnt meget fin (bortset fra
lyset på de første stationer).
3793 Morten Hammer

Servicemeddelelse
Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse
Regler og sidste frist vil kunne 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.

NB !

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen.

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice.
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