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Indkaldelse til 
 

Akademisk Skytteforenings ordinære generalforsamling 
 

som afholdes 
 

torsdag den 26. april 2012, kl. 20.00 på Høje Sandbjerg 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formanden aflægger beretning 
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
 4. Behandling af indkomne forslag 
   Der er ikke modtaget forslag 
 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse 
 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
 7. Valg af bestyrelse jf. § 11 
   Formanden 3740 Erling Heidler afgår. 
   Bestyrelsen indstiller 3849 Aksel Munk Iversen. 
   Han er 60 år, pensioneret oberstløjtnant,  
   AS medlem siden 1979 og tidligere 
   1. orienterings- & feltsportsinspektør. 
 8. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

Vi starter kl. 18.30 mod sædvanen med formandindens 
„Forloren skildpadde“ 

(som bestyrelsen har besluttet i stedet for de traditionelle ”gule ærter”) 
 

Pris: 60,- kr. (inkl. dessert, øl og snaps)  
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise, men ikke, hvis I kun ønsker at deltage i selve 
generalforsamlingen - senest 23. april til Høje Formand - 4817 0017 eller formand@as-kbh.dk 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

HUSK også: Biograf: Hvidstengruppen Se side 6 og 13 

 Arrangement 4.-5. maj Se side 7 
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Foreningen 
 

 
 

             Afdøde              
 
 866 Gunnar Dyrberg 8. januar 
 48 Volmer Lilholt 12. januar 
 576 Ole Stevns 4. februar 
 

Æret være deres minde 
 

 
 

 
Runde fødselsdage 2012 

 
 5. mar. 3793 Morten Hammer 65 år 
 5. mar. 4267 Peter Askov 55 år 
 9. mar. 4303 Thomas H. Andersen 30 år 
 16. mar. 4255 Kasper Brink Rung 35 år 
 29. mar. 4245 Mogens Camre 75 år 
 1. april 4324 Stine Blom 30 år 
 3. april 3331 Carsten Anton Hess 70 år 
 5. april 4305 Simon Briks Jensen 35 år 
 14. april 860 Søren Hoff 90 år 
 29. april 3682 Flemming Andersen 65 år 
 2. maj 4252 Jesper Mechlenborg 50 år 
 4. maj 3415 Bjarne Sanddahl 70 år 
 10. maj 4089 Henrik Plenge Jensen 35 år 
 30. maj 3448 Bo Scheibye 70 år 
 1. juni 2966 Mogens Løppenthien 80 år 

 
Planlagte og gennemførte arrangementer 2012 

 
6. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Husum Skole 
x. januar   Skydning  Sæsonstart  DGI-byen 
6. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinsp. 
----------------------- 
6. marts 18.00 Hjemmeværn Bio.: Hvidstengruppen Axelborg / Imperial 
17. marts   Skydning  Sæsonstart  Kalvebod / SKAK-huset 
24,-25. marts  Sandbjerg  Forårsklargøring  Bjerget 
26. april  18.30  Forening  Forloren skildpadde Bjerget 
26. april  20.00  Forening  Generalforsamling  Bjerget 
28. april  10.00  Feltsport  Klubmesterskab  O-løb Bjerget 
4,-5. maj   Forening  Arrangement m/ foredrag  Bjerget 
15. maj  17.00  Gymnastik  Sæsonafslutning  Husum Skole / Bjerget 
9.-10. juni   Foren+Sk+Fsp P7-AS (1-dags konk.)  Revingehed 
23. juni  19.00  Forening  Sct. Hans aften  Bjerget 
11. sept.  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Husum Skole 
22. sept.  09.00  Feltsport  Klubmesterskab O-biathlon  Bjerget 
15.-16. sept.   Skydning  Universitetsmatch  AS arr. / København 
En weekend   Sandbjerg  Efterårsklargøring  Bjerget 
1. december  10.00  Feltsport Bøftur  Bjerget 
2. december   Hjemmeværn  Bøftur  Bjerget 
11. december 18.00  Gymnastik  Juleafslutning  Husum Skole / ? 
18. december  19.00  Skydning  Juleafslutning  DGI-byen 

 
 

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. 

  



5 
 

 

Tiden løber ! 
 
Jeg har nu været formand i 12 år, så det er på tide at få 
nye kræfter på formandsposten. 
 
Jeg er fyldt 70 år, så det er på tide at få nye kræfter på 
formandsposten. 
 
Jeg har udrettet, hvad jeg kunne i de år, jeg har været for-
mand, så det er på tide at få nye kræfter på formandspo-
sten. 
 
Der er grænser for, hvor mange nye idéer og tiltag, man 
kan finde på efter så mange år, så det er på tide at få nye 
kræfter på formandsposten. 
 
Derfor har jeg valgt at trække mig tilbage ved den kom-
mende generalforsamling til april. 
 

 
 
 

I morgenavisen i dag fandt jeg denne 
udmærkede tegning, af personen på vej 
til generalforsamling. Da han åbner dø-
ren, blæser en kraftig forandringens vind, 
og alle PLEJER papirerne blæser væk.
Der er en god symbolik i den tegning. 
 
TRADITION er godt - en forening må ikke 
miste sine traditioner, men de skal natur-
ligvis tilpasses nutiden, og de må ikke 
tage overhånd i forhold til nutidens aktivi-
teter. 
 
PLEJER er ikke godt, selv om det er det 
nemmeste og derfor tiltaler mange, som 
af uforklarlige grunde er imod forandring 
og nytænkning. 
 
Jeg har i min tid som formand søgt at 
gøre op med nogle af vores PLEJER, 
uden at ødelægge vores TRADITIONER. 
Om det er lykkedes, vil jeg overlade til 
andre at afgøre. 
 
Det har været 12 interessante og travle år 
som formand, og dette er så min sidste 
”Formandens rubrik”. I næste nummer af 
bladet - når ansvaret er væk, og jeg er 
avanceret i graderne til X-formand - og 
mine forgængere er avanceret til XX- og 
XXX formænd - vil jeg søge at beskrive, 
hvad tiden er gået med - hvad, der er 
lykkedes og ikke lykkedes - og hvilke 
ønsker, jeg kan have til fremtiden. 
 
En fremtid, hvor jeg vil ønske alt godt til 
foreningen og til min afløser. 
 

Erling Heidler

  
 

Det ville glæde mig me-
get, hvis rigtigt mange 

ville komme til 

generalforsamlingen 

den 26. april 
og gøre den til det sam-

lende forum, som den 
retteligen bør være i en-

hver levende forening. 
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Salg 
  

 
 

Brænde fra Bjerget (se annoncerne) 
 
 

 
Historiebøger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1911 Udsolgt 1966 Gratis 
1916 100 kr.  1981 50 kr. 
1926 100 kr.  2002 Sandbjerg 100 kr. 
1936 75 kr.  2010 AS-P7 100 kr. 
1946 75 kr.  2011 150 år 100 kr. 
 

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

 
Effekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 

Hjemmeværn 
 

 
Hjemmeværnssektionen, arranger i samarbejde med 
HVK Kastellet en fælles biograftur  

tirsdag den 6 marts kl. 1900 
med henblik på at se den nye film om modstandsgrup-
pen Hvidstensgruppen. 
  
Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe, der 
under besættelsen var beskæftiget med at modtage og 
fordele våben og ammunition fra engelske fly, med 
udgangspunkt i Hvidstens Kro. Pågribelsen og henret-
telsen af gruppen var endvidere startskuddet til stor-
strejken i 1944, og signalerede derved et markant skifte 
i den folkelige modstandskamp.  
  
Deltagelse koster kr. 105,-, svarende til biografbilletten, 
og tilmelding sker ved mail til Inspektøren for HJV-
sektionen på cbe@jur.ku.dk 
  
Filmen vises i Imperial, og vi mødes derfor allerede fra 

kl.18.00 til en forfriskning på 
Axelborg Bodega, Axeltorv 1, 

hvorefter vi samlet går til biografen. 
 
mvh Christian Bergqvist - Inspektør for HJV-sektionen 
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Foreningen 
 

 
Arrangement på Høje Sandbjerg for yngre AS-interesserede 
 

4. maj: Efter 17.00 Ankomst og selskabeligt samvær. Liquider kan købes på stedet, fortæring til 
aftenen foregår ved den enkeltes egen foranstaltning. Overnatningsgrej med-
bringes – først ankommende får de bedste køjer, sidst ankommende bivuake-
rer i terrænet. Husk sangbogen! 

5. maj:  09.00-10.00 Spartansk morgenmåltid. 
 10.00-12.00 Feltsportsøvelse v/ feltsportsinspektør i AS Carsten Sveding 
 12.00-13.00 Spartansk frokost. 
 13.00-14.30 Historien om AS og de frivillige skyttekorps v/ Kay Søren Nielsen. Denne er 

tidligere direktør Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, præsident for 
Vaabenhistorisk Selskab, forfatter til talrige bøger og artikler. Kjæft LXVI 
1982-86, KC 1985-95, afsnitsleder Hjemmeværnsafsnit Slotsholmen 1995-
2001 og NK Lokalforsvarsafsnit Slotsholmen 1995-2001. 

 14.30.-15.00 Pause 
 15.00-16.00 Udsyn på Danmarkshistorien, radioforedrag v/ nu afdøde AS-medlem, fhv. 

landsarkivar, dr. phil. Sune Dalgård, AS, fhv. medarbejder i besættelsestidens 
frie presse og deltager i de militære ventegrupper. 

 16.00-17.00 Forberedelse af normalt 5.maj-arrangement. 
 17.00- Normalt 5.maj arrangement på Høje Sandbjerg, (se nedenfor) 
   OBS: Deltagelse i aftenarrangementet kræver særlig tilmelding 
 

Deltagelse kræver TILMELDING - som er bindende - til: 
ole.hasselbalch@mail.dk eller alternativt på tlf. 49 19 15 54 / mob. 21 64 75 70 

Der vil blive opkrævet et beløb på kr. 100 kr. til fortæring for hver deltager.  
Øl og vand kan købes på stedet 
 

5. maj 2012 
 

Den 5. maj – befrielsesdagen – er noget særligt. Det gælder ikke mindst for Akademisk Skytteforening 
(AS). Foreningen højtideligholder igen i år dagen på Høje Sandbjerg med et specielt arrangement: 

17.00 - 17.30:  Ankomst 
17.30:  Flaghejsning 
17.35 - 18.30:  Besøg på ”Toppen” 
18.30 - 19.15:  Fællesspisning  
19.15 - ??:  v/ Lars Hedegaard: Fra Trotskij til Trykkefrihedsselskabet 

Lars Hedegaard er uddannet historiker og gymnasielærer og i dag formand for 
Trykkefrihedsselskabet. I 1980erne var han bl.a. med i redaktionen på LO's fag-
lige nyhedsbrev, men blev hentet til en treårig stilling som chefredaktør for dag-
bladet Information fra 1987 til 1990. Her lagde han sig ud med bladets læsere 
ved at støtte en afdækkende artikelrække om Blekingegadebanden. Han er en 
hyppig debattør i medierne og var i ti år fast skribent i Berlingske Tidendes Groft 
Sagt-spalte. Han blev tidligt aktiv på den politiske venstrefløj og var frem til 
1982 medlem af Socialistisk Arbejderparti, men kritiserer nu venstrefløjen for 
dens holdning til islam.  
Aftenen afsluttes med fanesagen. 

Du – med ledsager - er meget velkommen til at deltage – men, men: 
Deltagelse TILMELDING - som er bindende - til: 

ole.hasselbalch@mail.dk eller alternativt på tlf. 49 19 15 54 / mob. 21 64 75 70 
Ud fra erfaring fra tidligere tilsvarende arrangementer vil deltagerantallet være begrænset.  
Pladserne fordeles derfor efter ”først til mølle” princippet.  

Sidste tilmeldingsfrist – hvis der endnu er plads – er dog 30. april. 
Der vil blive opkrævet et beløb på kr. 60,- til fortæring pr deltager. 
Øl og vand kan købes på stedet. 

Med venlig hilsen, Ole Hasselbalch 
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Høje Sandbjerg 
 

 
 

Jagt på Høje Sandbjerg 
Sandbjergskytten bliver 5-årig 
 
Efter i et år at have haft en skytte, som plejede 
og regulerede vildtet på Høje Sandbjerg, er 
erfaringerne indarbejdet i nogle tilrettede be-
stemmelser for såvel skytten som for den aukti-
on, der afgør, hvem som skal beklæde jobbet 
som skytte. 
 
Sandbjerginspektionens skytte 
 
1. Med det formål at pleje vildtet på grunden 

oprettes en funktion som fast skytte under 
Sandbjerginspektionen.  Han opgave er 
derfor at sikre et rigt og sundt dyreliv på 
forenings ejendom. 

 
2. Skytten må nedlægge 2-4 rådyr hvert år 

(hvis 4, da 2 bukke, 1 rå/lam og 1 lam). 
Kommer der dåvildt på området drøftes re-
gulering heraf med Sandbjerginspektøren. 
Endvidere må der jages og reguleres ræv, 
hare og fuglevildt i henhold til jagtlovens 
bestemmelser.  Nedlagte dyr tilfalder skyt-
ten. 

 
3. Råvildt må kun skydes med riffel. På jagt og 

regulering med haglbøsse må der højst del-
tage 5 jægere pr. gang og antallet af jagter 
skal afspejle den beskedne vildtmængde og 
naturlige tilvækst. Ræv må reguleres i fe-
bruar måned for at begrænse skaderne på 
de øvrige vildtarter. 

 
4. Der må ikke udsættes fasaner, ænder og 

agerhøns på grunden, men gerne opstilles 
foderanlæg til råvildt med henblik på til-
lægsfodring i efterår og vinter. Disse foder-
tønder skal holdes i diskrete farver. 

 
5. Det er skyttens ansvar at overholde alle 

jagt- og sikkerhedsbestemmelser, således 
som de er gældende for samfundet i almin-
delighed. 

 
6. Skytten skal i sin virksomhed respektere 

foreningens og kunders aktiviteter, således 
som de fremgår af reservationsplanen. Øn-
ske om booking af Høje Sandbjerg til jagter 
kan sendes til Anders Poulsen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regler for udbud  
 
Funktionen som skytte udbydes hermed for 
perioden 1. april 2012 til 30. marts 2017. Skytten 
skal være medlem af AS. Jagtlejen betales til 
foreningen årligt forud.  
 
Valget af skytte foretages af Sandbjerginspektø-
ren. Da jagt bygger på tillid til jægerens evner, er 
Sandbjerginspektøren ikke tvunget til at vælge 
den højstbydende.  
 
Auktionen foregår i to runder. Interesserede 
medlemmer sender indledningsvis deres tilbud i 
mail til Sandbjerginspektøren. Tilbuddet skal 
være modtaget senest søndag 18. marts 2012. 
 
Efter en vurdering af tilbuddene sender Sand-
bjerginspektøren en mail til alle bydende med 
oplysning om størrelsen af det tilbud, som er 
valgt.  
 
Ønsker nogle af de ikke valgte bydende at for-
øge deres bud meddeles dette til Sandbjergin-
spektøren senest torsdag 22. marts. I dette 
tilfælde gennemføres auktionen som en alminde-
lig auktion i lejren i forbindelse med rydnings- og 
arbejdsweekenden 24.-25. marts. 
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Forårsrydning lørdag-søndag 24.-25. marts 
 

Slut dig til Sandbjergfamilien 
 
 

Den første halvdel af vinteren, 
som var mild, gav lejlighed for 
Sandbjergassistenterne til at 
arbejde med grunden. Per har 
således skåret ung ahorn i store 
mængder, og vi har sammen 
fældet flere syge træer.  
 
Der er derfor nok at gøre med at 
rydde op, så underskoven kan 
bekæmpes med vor nye finger-
klipper og med at kløve og 
stable brænde.  
 
Og bygningerne trænger til en 
forårsrengøring.  
 
Kom derfor op på Bjerget i 
weekenden 
 

24.-25. marts 
 

for sammen med resten af 
Sandbjergfamilien at gøre lejren 
klar til et nyt år.  
 
Smør Jer en solid madpakke og 
kom og vær med.  
 
Der kræves ikke tilmelding. 
 
Sandbjergfamilien vil nogle uger 
inden få en mail med de aktuelle 
arbejdsopgaver, som I så kan 
byde specifikt ind på, hvis der er 
noget I særligt har lyst til at lave.  
 

På gensyn på Bjerget. 
 

Sandbjerginspektøren 
 
 

 
Ahorn 

 
Træfældning 

 
Opskæring 
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Feltsport 
  

 

 
 

 
Vagn modtager præmien fra Peter. 

 

 

Bøftur 
3. december 2011 
 
Der er sådan set ikke meget 
nyt under solen, når man går 
til feltsportssektionens bøftur 
- og det er også godt nok - 
ja, faktisk er det helt fint. 
 
Banelæggeren var Peter 
Werling - det har han været 
mange gange tidligere, og 
som sædvanligt havde han 
gjort sig stor umage med at 
gøre livet vanskeligt for 
deltagerne. 
 
Kortet var denne gang et 
stort flettet julehjerte-et-eller-
andet, som ikke rigtigt ligne-
de et hjerte. Men som heller 
ikke rigtigt lignede et O-kort 
over Rude Skov. 
 
Også denne gang lykkedes 
det heller ikke - for de fleste 
- at finde alle posterne - og 
endnu en gang var det af 
afgørende betydning, at man 
var hjemme inden for den 
afsatte tid - og endnu en 
gang lykkedes det ikke for 
alle. 
 
Endnu en gang var vinderen 
Vagn Laursen - suverænt 
endda - og det har han da 
også været adskillige gange 
tidligere. 
 

 
 
Resultat  Løbs- Antal Post- - løbs- Samlet 
   tid poster points points points 
 
 1 Vagn Laursen 88 13 169 - 88 81 
 2 Nis Schmidt 100 16 176 - 120 56 
 3 Erling Heidler 91 9 144 - 91 53 
 4 Aksel Munk Iversen 90 11 132 - 90 42 
 5 Niels-Erik O. Hansen 93 9 126 - 93 33 
 6 Birger Hoff 61 8 80 - 61 19 
 7 Carsten Sveding 98 12 132 - 114 18 
 8 Mogens Løppenthien 77 1 20 - 77 - 57 
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Man kan godt have fornem-
melsen af, at de - sammen 
med enkelte andre - har 
næsten monopol på at vinde 
bøfture - måske fordi bane-
læggeren altid er ”for venlig” 
med tildelingen af handikap-
points. Men det er selvfølgelig 
uretfærdigt - de er nok bare 
de bedste til at finde ud af de 
umulige opgaver, de selv 
stiller. 
 
Men et er helt sikkert (næ-
sten) - hvis man vil have en 
større udskiftning af bane-
læggere, må det ske gennem 
bevidst manipulation med 
handikaptildelingen. 
 
Nå - det er jo heller ikke så 
væsentligt. 
 
Og endnu en gang var froko-
sten fyldig og hyggelig, og der 
manglede hverken øl eller 
snaps, og sangstemmerne 
fejlede heller ikke noget, 
bortset fra måske, at ikke alle 
kunne ramme de rigtige toner 
- men det er også helt nor-
malt. 
 
Men endnu en gang, var der 
desværre kun nogle få delta-
gere. Man kunne ønske at 
nogle flere - denne ene gang 
om året - ville udsætte sig for 
det kulturchok, som en bøftur 
altid er - og denne ene gang 
glemme, hvor seriøse de er. 
 
Det er der god mulighed for. 
På gensyn til næste år. 

 
Birger (Sandbjerginspektør), Carsten (feltsportsinspektør) 

 og Nis (Carstens kompagnon - de deler posten) 
 

 
Peter (banelæggeren), Mogens (XX-formand,  

snart XXX-formand) og Niels-Erik 
 

 
Vagn (vinderen), Aksel (kommende formand, hvis 

han da bliver valgt på generalforsamlingen) og  
Erling (nuværende formand - snart X-formand) 

 

 
 
HUSK: Biograf: Hvidstengruppen Se side 6 og 13 

 

Generalforsamling Se side 3 
 

Arrangement 4.-5. maj Se side 7 
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Gymnastik 
  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Gymnasternes 
juleafslutning 

13. december 2011 
 
Gymnasternes juleafslutning blev 
afholdt tirsdag 13. december 
2011 i Bjælkestuen på Postpub i 
Lyngby. Stedet var ”novo”, men 
menuen var de traditionelle gule 
ærter og pandekager. Maden, 
betjeningen og lokalet var per-
fekt, og de 17 deltagere med 
formanden i spidsen havde en 
hyggelig aften. 
 
Bent Tholander holdt takketalen 
for vores utrættelige træner, Leif, 
som i sin takketale kom ind på 
vigtigheden af at træne alle 
kroppens muskler, ikke mindst 
når man kommer op i årene. Det 
overlades til de enkelte deltage-
res egen samvittighed, at vurde-
re om der her i lå en opfordring til 
at lade det store fremmøde til 
denne træningsaften for tygge-
musklerne, have en afsmittende 
effekt på fremmødet i salen. 
 
Den genopståede Krafts Minde-
pokal for flid og godt kammerat-
skab blev uddelt til Jakob Sideni-
us, og i et opsamlingsheat over 
runde fødselsdage i det forløbne 
år overrakte Peter Lund en flaske 
til Jakob Sidenius (70), Adam 
Hvidt (75) og Bent Niebling (65). 
 
 
 
 
Gymnastikinspektøren overrækker 
Krafts Mindepokal til Jakob Sideniu
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Hjemmeværn 
 

  

 
 

 

Bøftur 
4. december 2012 
 
 
Desværre var deltagelsen 
noget beskeden i år, hvilket 
nok skyldes, at der ikke blev 
udsendt individuelle invitatio-
ner. Det må vi ændre på i 
2012. 
 
 
 
Paraden var derfor rekord-
lille, og der var rigtig god 
plads ved bordene. 
 
Dette afholdt dog ikke Kjæften 
fra at føre den sædvanlige 
kommando - eller selskabet 
fra at udfolde sig på traditionel 
munter vis.  
 
 
 
Høje Formand - i dagens 
anledning højt dekoreret - 
overrakte rødvinslegatet til 
den ældste jubilar - 727 Steen 
Allerup - mens 2495 Ole Behn 
modtog portvinslegatet som 
næstældste, og 4296 Rune 
Iversen fik ”bøffen” for god 
indsats. 

 
 

 
 

    
 
 

 
Hjemmeværnssektionen ved AS arrangerer biograftur 

tirsdag den 6. marts kl. 1900 til filmen 
”Hvidstensgruppen” 

 

Filmen vises i Imperial kl. 19:00. 
Vi mødes allerede fra kl.18.00 til en forfriskning 
på Axelborg Bodega, Axeltorv 1, København. 

 
Pris kr. 105, svarende til biografbilletten. 

Tilmelding sker ved mail til Inspektøren for sektionen på 
cbe@jur.ku.dk senest mandag 5. marts kl. 20.00.  
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Skydning 
 

 

    
 
Juleskydning 2011 
 
Som sædvanlig forgik skydningen i DGI-byen. 
Det var længe et åbent spørgsmål, om det 
kunne lade sig gøre, da renoveringen af loka-
lerne og fjernelse af asbest på skydebanen 
havde varet længere end planlagt, men de 
nåede at blive færdig før december. 
 
Lokalerne er nu væsentlig større, end da under-
tegnede startede med at skyde der, men ba-
nerne ligner sig selv, og man risikerer stadig at 
skiven falder ud af holderen på det mest irrite-
rende tidspunkt. 
 
Der var et stort fremmøde. Om det var udsigt til 
glögg og æbleskiver, konkurrenceånden, eller 
muligheden for samvær med andre AS’ere, ved 
jeg ikke. Men det var sikkert en kombination. 
 
Betina ledede slagets gang med fast og dog 
venlig hånd, ganske som hun plejer, og i år var 
målet et juletræ med stjerne. Reglerne var 
enkle og klare, men hvis man ville opnå max. 
point var målet bestemt ikke klart. Der blev 
givet 25 % ekstra, hvis man skød på bagsiden 
af skiven  
 
Regler: 
10 skud pr. skive plus lige så mange man 
ønskede på prøveskive. 
Pistolskytter kunne bruge en- eller tohåndsfat-
ning. 
Ekstra 25 %, hvis skuddene er skudt mod 
bagsiden af skiven. 
 

 
 
Alle gik i gang med opgaven med godt humør og 
vished om, at glöggen ville vente varm og vel-
smagende på én, når man kom ud fra skydeba-
nen; dog skulle man først lægge 20 kr. for delta-
gelse, skiver og glögg mm. Det var et meget 
rimeligt beløb for så meget underholdning. 
 
Efter end skydning hyggede man sig, medens 
Betina gennemgik resultaterne og kom frem til at 
resultaterne blev følgende: 
 
Pistol: 

1 Anders Rahbek 80  
2 Lars Waarsaae 60  
3 Umar Uzdenov 57,5 p 
 Alexander Khalileev 57,5 p 

 
Før nogen undrer sig over, hvordan man kan få 
et halvt hul/point så husk, at der var 25 % tillæg 
for at skyde skiven i ryggen. 
 
Riffel: Og hvorfor er jeg ikke overrasket  

1 Finn Scheibye 80 p 
 
Til lykke til vinderne og held og lykke til resten; 
nu er der et år med flittig træning til næste jule-
skydning; så kom i gang og se, om ikke vi kan 
vælte de ”sædvanlige mistænkte” af juletræet 
næste gang. 

3813 Lund 
 
PS: Igen en stor ros til Betina - og andre - som 
sørgede for, at alting fungerede. 
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Lidt forsinket reportage: 
 
Ramløse SG&I - Jægerspris 
11. september 2011 
 
Jeg havde egentlig ikke regnet med at stille op, 
da der var Universitetsmatch samme weekend i 
Oslo, men så fandt Finn i sidste øjeblik 4 hjem-
meværende skytter, der var interesserede (inkl. 
undertegnede), og det lykkedes ham heldigvis 
også at få en skydetid. 
 
Det blev en fin skydning med pænt vejr og en 
vind på ca. 5-6 m/sek. Vi kørte rundt i egne biler 
mellem stationerne. 
 
Desværre var både Finn og undertegnede efter 
indskydningen lidt i tvivl om den korrekte ind-
skydning i sideretningen, også fordi vindafdrif-
ten på indskydningsbanen var svær at bedøm-
me. Det kom desværre til at påvirke vores 
træfning mærkbart efterfølgende, da målene 
ikke var specielt store. 
 
På station 5 fik vi lidt ekstra underholdning. 
Målet stod, så der var fri udsigt til fjorden, og 
lige i sigteretningen lå der en sejlbåd et stykke 
vej ude. Den lå tilsyneladende stille. 
Banekommandøren kontaktede selvfølgelig 
vagten i Jægerspris, som forsikrede ham om, at 
båden lå lige udenfor fareområdet. 
Vi startede så skydningen, og der kom faktisk 
ind imellem nogle temmelig høje plask, når 
kuglerne slog ned ude i vandet - ikke særlig 
langt fra strandkanten. Selv om der var langt ud 
til båden, fik den ikke overraskende meget travlt 
med at komme væk. 
 

3793 Hammer 
 

 
 
Station Mål Afstand 

 
1 1/6 270m 
 1/4v 335m 
 
2 S25v 240m 
 
3 B45 425m 
 
4 C25 225m 
 
5 1/6 260m 
 
6 Tønde 1 165m 
 
7 C20 130m 
 1/7 263m 

 
Vi havde i øvrigt en rimelig afstandsbedømmel-
se. 
 
PS: 
Søndagen efter var 5 AS-terrænskytter igen i 
Jægerspris til DDS-Roskilde's terrænskydning. 
Denne gang havde vi fået en sen skydetid lige 
efter middag. Vi havde lige netop gjort os klar og 
stod ved startstedet, da det begyndte at regne 
temmelig kraftigt - og samtidig begyndte det at 
lyne ude over fjorden. Resten af skydningen 
måtte derfor desværre aflyses, og vi måtte tage 
hjem med uforrettet sag - og tørre både os selv 
og al udstyret. Eneste 'trøst' var, at en hel del 
hjemmeværnsmænd, der havde været på øvelse 
i terrænet, samtidig holdt afslutningssamling. 
Selv om de meget hurtigt fik lov at træde af, så 
blev de helt sikkert også noget våde. 
 

 
Navn st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 st. 6 st. 7 Total 
3745 Scheibye 3/3  6  5  5  4  3  3/2 34(5) 

3793 Hammer 2/1  5  3  4  5  6  3/2 31(4) 

4230 Hvamstad 3/3  1  2  2  1  5  3/1 21(3) 

3881 Fjeldborg 0/3  3  1  1  2  6  3/1 20(2) 

 
Ola blev nr. 3 i klasse 2 og Finn blev nr. 4 i veteranklassen. 
Holdet blev desværre kun nr. 5. 
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Skydeprogram for langdistanceskydning - Foråret 2012 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 
 

Lørdag 17. marts 1. skydedag, 1. xxx 3x5 skud, 
200m  

Tilmelding til Finn@Scheibye.dk til kaffe og 
kage!  

Lørdag 24. marts 1. Foss, 15 skud liggende, 
300m Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. 

Lørdag-søndag  
24.-25. marts DM 15 m pistol, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag 31. marts Alm. træning 200 m En serie til Skyttekonge + hurtigskydninger  
Lørdag 31. marts –  
søndag 1. april DM 15 m riffel, Vingsted Udtagne skytter 

Skærtorsdag 
5. april Geværterræn, Vigersted Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag 7. april Påskelørdag, ingen skydning Københavns Skyttecenter lukket 
Onsdag 11. april Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 ligg. Tilmelding på banen 

Lørdag 14. april 2. Foss, 15 skud liggende, 
300m 

Kan skydes samtidig med HSS åbent se 
nedenfor 

Lørdag søndag  
14. - 15. april  

HSS åbent stævne ½-match mv. 
300m  Kontakt Finn@Scheibye.dk for info 

Søndag den 15. april Geværterræn Øst, Jægerspris Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 
Lørdag d. 21. april 2. xxx 3x5 skud, 200m Stående træning 
Tirsdag 24. april  
kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn, 200m 
turnering  

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning & mester-
skab 

Lørdag d. 28. april 300m svensk + Nordisk pro-
gram Fortræning til P7 

Onsdag 4. maj Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 liggende. Tilmelding på banen 
Lørdag 5. maj Alm. træning, 200m En serie til. Skyttkonge + kn. & st. træning 

Lørdag 12. maj Collet 3x10 skud, 300m Kan skydes samtidig med KSF åben, se 
nedenfor 

9. og 12.-13. maj KSF åbent stævne ½-match mv. 
300m Kontakt Finn@Scheibye.dk for info 

Tirsdag 15. maj  
kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn, 200m 
turnering 

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning & mester-
skab 

Onsdag 16. maj Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 liggende. Tilmelding på banen 
Lørdag 19. maj 3. xxx, 3x5 skud 200m Evt. indskydning på manuel 200m 

Søndag 20. maj Geværterrænskydning, Jæger-
pris Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag 26. maj P7 træning, svensk hoved-
skydning  

Stående og knælende serier i Nordisk pro-
gram 

Onsdag 30 maj Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 liggende. Tilmelding på banen 
Tirsdag 5. juni  
kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn, 200m 
turnering  

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning & mester-
skab 

Lørdag d. 9. juni P7, Revingehed Udtagne skytter. Svensk & dansk hoved-
skydning + terrænskydning  

Onsdag 13. juni Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 ligg. Tilmelding på banen 

Lørdag 16. juni 1. Foss, 15 skud liggende, 
300m  

Lørdag 23. juni Sidste skydedag 4. xxx. 3 x 5 
skud, 200m 

Point til Schmiegelow pokalen tæller dobbelt. 
Husk Sct. Hans aften på Bjerget 

 
Træningstid lørdag kl. 12.00 - 15.30, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 
skydning. Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer 
træningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 
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KS’s aftenstævner og øvrige åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til 
foreningens pokalskydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale kan 
skydninger til skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Skydeprogram for pistolskydning 25 m. - Foråret 2012 
 
I foråret 2012 træner vi sammen med SF49 i tidsrummet - lørdag 09.45 . 12.00. 
 
Første skydedag er den 17. marts. 
 
Programmet for de enkelte dage er ikke fastsat endnu, men vi skyder de sædvanlige skydninger, 
standardpistol, sportspistol og militær hurtigskydning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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