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Ny AS sangbog er nu - endelig - på vej
Som omtalt i flere tidligere AS-blade afholdtes i 2011 en afstemning om
indholdet af en ny sangbog.
Vi har valgt:
 at bevare samme størrelse, farve og format, som tidligere udgaver.
 at revidere indholdet - med enkelte undtagelser - på grundlag af
medlemsafstemningen, som gav et helt klart og entydigt resultat.
 at medtage noder til de fleste af sangene - alle noder er tegnet specielt til denne bog på grundlag af forskellige melodi- og visebøger.
 at indlægge mange illustrationer i bogen, hvoraf jeg selv har måttet
tegne en del.
Bogen bliver på 92 sider. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg
havde håbet at have bogen klar noget tidligere end nu, men specielt
tegningen af noder og illustrationer tog altså længere tid end forventet.
Men nu er den der snart, der mangler kun trykningen.
Bestyrelsen har besluttet, at bogen indledningsvis - i hvert fald indtil
udgangen af 2013 - vil blive udleveret i ét eksemplar til de aktive medlemmer, som deltager i arrangementerne. Yderligere eksemplarer - og
efter 2013 - vil bogen kunne købes. Prisen er endnu ikke fastsat.
Jeg vil gerne endnu en gang rette en stor tak til

Inge og Jørgen Pangels Mindelegat,
som har muliggjort udgivelsen af den ny sangbog.
3470

Feltsportssektionens bøftur

1. december

Hjemmeværnssektionens bøftur

2. december

side 7

Gymnastiksektionens juleafslutning

11. december

side 9

Skydesektionens juleafslutning

18. december
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Runde fødselsdage 2012og 2013

Foreningen





Afdøde

727 Steen Allerup

19. oktober

Æret være hans minde

Planlagte og gennemførte
arrangementer 2012 og 2013

24. nov.
25. nov.
30. nov.
13. dec.
16. dec.
23. dec.
29. dec.
31. dec.
1. jan.
5. jan.
8. jan.
10. jan.
25. jan.

4122
3454
3567
3259
4310
3158
4003
4270
3209
2403
3901
3610
4185

Bent Larsen
80 år
Vagn W. Laursen
70 år
Preben Lund
65 år
Svend Ovesen
75 år
Michael Saxbeck
40 år
Ole Kjærgaard
75 år
Claus Barholm-Hansen 50 år
Jacob Poulsen
40 år
Peter N. Krarup
75 år
Finn F. Beck
85 år
Per Aksel Bannow
50 år
Ole Jensen
70 år
Sten Vestergaard Andersen
70 år
28. jan. 4219 Alexander Khalileev
50 år
30. jan. 3955 Jørgen Toronczyk
80 år
30. jan. 3974 Jens Peter Kok
80 år

26. april
20.00
28. april
10.00
4,-5. maj
15. maj
17.00
5. juni
9.-10. juni
23. juni
19.00
18. august
09.00
11. sept.
17.00
22. sept.
09.00
15.-16. sept.
20.-21- oktober
----------------------1. december
10.00
2. december
11. december 18.00
18. december 19.00

Forening
Feltsport
Forening
Gymnastik
Hjemmeværn
Foren+Sk+Fsp
Forening
Hjemmeværn
Gymnastik
Feltsport
Skydning
Sandbjerg

Generalforsamling
Klubmesterskab
Arrangement m/ foredrag
Sæsonafslutning
Grovpistolskydning
P7-AS (1-dags konk.)
Sct. Hans aften
Terrænsportskonkurrence
Sæsonstart
Klubmesterskab O-biathlon
Universitetsmatch
Arbejdsweekend

Bjerget
O-løb Bjerget
Bjerget
Husum Skole / Bjerget
Kalvebod
Revingehed
Bjerget
Bjerget
Husum Skole
Bjerget
AS arr. / København
Bjerget

Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Skydning

Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

Bjerget
Bjerget
Husum Skole / ?
DGI-byen

x. januar
x. januar
x. februar
x. marts
xx. marts
xx. april
xx. april

Gymnastik
Skydning
Feltsport
Skydning
Sandbjerg
Forening
Forening

Sæsonstart
Sæsonstart
Årsmøde
Sæsonstart
Forårsklargøring
?
Generalforsamling

Husum Skole
DGI-byen
Hos 1. feltsportsinsp. ?
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Bjerget

17.00
19.30

18.30
20.00

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk

NB !

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice.
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Formanden
HVAD SKER DER I
BESTYRELSEN ?
Ja, hvad laver bestyrelsen egentlig? Ikke overraskende bruger inspektørerne hovedkræfterne
på at gennemføre respektive inspektionernes
relativt mange arrangementer. Men der bliver
også arbejdet med en række forskellige projekter, hvoraf jeg kort vil omtale nogle af de væsentligste. En del af disse emner vil i øvrigt
blive uddybet i nærværende nummer af bladet.
Jeg håber, alle efterhånden har ”været inde” på
foreningens nye hjemmeside. Bestyrelse og
arrangører kan imidlertid godt blive endnu
bedre til at bruge hjemmesiden til at bringe
indbydelser, resultater og anden nyhedsformidling.
Den såkaldte fredningssag, hvor Rudersdal
Kommune og Naturstyrelsen har rejst forslag
om etablering af ”Søllerød Naturpark”, vil i
forslagets oprindelige udgave bl.a. medføre, at
hovedparten af AS ejendom vil blive belagt med
væsentlige restriktioner. Sandbjerginspektøren,
Birger Hof, har med en række udvalgte hjælpere og rådgivere, udført et kæmpe arbejde med
at påvirke relevante beslutningstagere samt
med at samle interesserede naboer til fælles
front mod kommunale og miljømyndigheders
urimelige og ekspropriationslignende fredningsforslag. Foreningen har ultimo oktober d.å.
sendt bemærkninger til fredningsforslaget. Vi er
på det seneste blevet lidt mere optimistiske,
end der blev givet indtryk for tidligere på året.
Ligeledes i relation til de lokale kommunale
myndigheder indgav foreningen for mere end et
år siden ansøgning om etablering af en parkeringsplads vest for lejren tillige med en ansøgning om oprensning af en sø (Rafts Navle).
Trods myndighedernes besigtigelse medio i år,
har vi endnu ikke modtaget svar på vore ansøgninger.

En længere revidering af vores sangbog er
ved at være tilendebragt. Erling Heidler arbejder meget energisk på, at dette års bøfture
og juleafslutninger kan gennemføres med
inspiration i den nye sangbog.
Bestyrelsen har iværksat en revidering af foreningens vedtægter. Forslag til ændringer
planlægges forelagt til førstkommende generalforsamling.
Endvidere skal bestyrelsen forsøge at finde en
løsning på opbevaring og policy for arkivering
af foreningens mange arkivalier. Noget skal
opbevares på Bjerget, men der vil formodentlig
fortsat være behov for et tørt depotrum et eller
andet sted. Løsning efterlyses !
Sluttelig vil jeg takke alle, der i det store eller
små bidrager til, at lejren og grunden fremstår
flot og veltrimmet.
Aksel M. Iversen
Formand

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.
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Foreningen
Vedtægterne
Bestyrelsen har nedsat et udvalg til at modernisere vedtægterne på generalforsamlingen i
2013.
Udvalget består af Christian Bergqvist, Birger
Hoff og Palle Jensen.
I forbindelse med sit arbejde har udvalget udarbejdet et debatoplæg til bestyrelsen.
Oplægget identificer bestemmelser, som bør
moderniseres og bestemmelser, som skal
sættes til debat.
Det første omfatter bl.a.
 at stedfortræderne i de enkelte inspektorater fremfor at blive valgt på generalforsamlingen udpeges direkte.
 at forretningsfører og de enkelte inspektotater er ansvarlige overfor bestyrelsen og
ikke som i dag, henholdsvis formanden
og kasseren.

Det er udvalgets opfattelse at disse moderniseringer er forholdsvis ukontroversielle samt giver
en mere fleksibel struktur i foreningen. Mere
debat vil derimod formentlig være påkrævet om
andre emner, som udvalget har identificeret.
Det omfatter f.eks.
 at medlemsskab af foreningen ikke bør
være forbeholdt akademikere.
 at bestyrelsen kan supplere sig selv blandt
stedfortræderne i inspektoraterne.
Endvidere er det identificeret, som et emne,
 at generalforsamlingen ikke bør godkende
budgettet, men alene orienteres herom.
Bestyrelsen forventer frem til generalforsamlingen at diskutere ovenstående med henblik på at
fremlægge et samlet udkast.
Medlemmer, som måtte være interesseret i at
deltage i debatten, kan rekvirere debatoplægget
hos Christian Bergqvist på hjv@as-kbh.dk

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
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Forening / Hjemmeværn
KJÆFT LXIX
Til AS jubilarer, medlemmer af AS og andre inviterede.
Det LXIX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at indbyde alle til

BØFTUR
søndag 2. december2012 - kl. 0930 - 1600
Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev videreført af HVK 6301 og som
nu er fusioneret med Hjemmeværnskompagni KASTELLET.
AS og Kjæftoratet er 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.

Detaljer og program for dagen
Stillested:
Påklædning
Medbringes:

Høje Sandbjerg Lejren, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte.
Uniform (kamp- eller tjeneste- efter eget valg og vejret) alternativt pæn civil
med anlagte store dekorationer.
Madpakke og AS sangbog.

Program:
0930:
0945:
1115:
1130:
1200:
1500:

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

Med AS hilsen
Peter Pajhede Nielsen - Kjæft LXIX
Tilmelding senest 26. november til hjemmeværnssektionen
Christian Bergqvist - hjv@as-kbh.dk
OBS OBS Vedr. Bøftur: AS Hjemmeværnssektionen vil gerne fastholde traditionen omkring bøfturen!
SÅ - har du kontakt til tidligere medlemmer af HJVK 6301 (både udmeldte, passive og aktive i nye
kompagnier), som ikke har fået denne invitation, er du meget velkommen til at minde dem om den
traditionsrige tur, der fortsat finder sted.
Du er også velkommen til at sende deres adresse til Peter Willems, så sender jeg en personlig invitation til dem.
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Høje Sandbjerg

Oktobersol

Rydningsweekend

Lørdag 21. oktober mødtes Sandbjergerne til
arbejdsweekend i messe D for over en bitter
dram at fordele dagens opgaver.

Hovedopgaven var at fjerne resterne af fundamenter til blenderinger til den nedlagte skydebane nord for søen, idet de rustne jernskinner,
som stod dybt i solide betonfundamenter, udeover at skæmme, var til fare ved græsslåning.
Fundamenterne blev frilagt, betonen hamret
væk til en dybde på ca. 30 cm., hvorefter resterne af skinnerne blev skåret af, inden hullet
igen blev fyldt med jord.

Det var en fremragende sensommerdag, tør og
varm. Så der blev rigtigt gået til den.

Andre tunge opgaver var den altid aktuelle
brændekløvning.

21.-22. oktober 2012
Blenderinger og brænde
på sensommerdage

På grund af det fine vejr
blev vi ved til langt ud på
dagen og fortsatte søndag
til alle var godt trætte.´
En dejlig weekend og en
stor tak til Per Bannow, Lars
Worsaa, Mogens Løppenthein,
Mogens
Camre,
Johan Goth, Peter Bjørn
Jensen, Martin Larsen og
Høje Formand med sønner.
Sandbjerginspektøren

Martin med betonhammer
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Brændekløvning

 Mogens C og Lars

Mogens L og Johan
skærer rafter

HUSK: Bøfture og juleafslutninger
Gymnastik
Gymnastikken
Efterårssæsonen startede d. 11. september, og
vi har haft den store glæde, at en annonce i
Brønshøj-Husum lokalavis resulterede i, at vi
har fået seks nye medlemmer.
Det har givet lidt mere liv i salen, og der arbejdes på livet løs, under Leifs ubarmhjertige, men
kærlige ledelse.
Vi byder de nye medlemmer hjertelig velkommen.

Gymnasternes juleafslutning
- - bliver afholdt.

tirsdag d. 11. december 2012
Som sædvanlig starter vi med gymnastikken
på Husum Skole, hvorefter vi bevæger os til
Post-pub, Lyngby Hovedgade 78 i Lyngby,
hvor menuen vil være de traditionelle gule ærter og pandekager.
Skulle man være forhindret i at deltage i gymnastikken starter festlighederne i Lyngby ca.
kl. 18.30.
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Feltsport
Nicolai Nielsen vinder sølv
til VM i O-biathlon i Estland
I august deltog Nicolai Nielsen i VM i O-biathlon
i Estland. Det blev til nogle meget flotte resultater. En anden plads i klassisk og en 4. plads i
sprint.
Nedenfor kan I læse Nicolai’s eget referat fra
konkurrencen. Resultater kan ses her:
http://bowc2012.files.wordpress.com/2012/06/
classic_result_without52.pdf

Biathlon VM i Estland 2012
Årets store biathlon-mål var VM i Estland. Mine
forberedelser op til var gode - formen var god
og skydetræningen også OK. På forhånd havde
jeg de største forventninger til sprinten, men
ville meget gerne gennemføre en god klassisk
med 3 stabile del-discipliner.
På punktorienteringen startede vi ud med 2
sigteposter. Jeg synes jeg havde godt styr på
dem og fortsatte mod 3’eren. På vej dertil mistede jeg kortkontakten og blev meget usikker
på, hvor jeg var, og om jeg havde været på det
rigtige sted ved 2’eren. Efter lang tid blev nålen
placeret til 10 sikre strafpoint og så videre. Efter
en stipassage fik jeg igen kortkontakt og herfra
gik det fint.
Orienteringsløbet gik rigtig godt. Det var gammelt kystterræn med indlandsklitter og meget
åben skov, hvor man skulle løbe meget lige på
og styre rundt om høje og lavninger. Der var
dog også nogle skumle poster i tættere områder, som jeg fik fint med nogle forsigtige vejvalg.
På skydebanen havde jeg svært med at holde
geværet i ro på de første 5 liggende og missede
to skud. Så var pulsen kommet ordentligt ned,
og på de sidste 3 serier missede jeg kun et
skud i hver. Resultatet blev i alt 5 mis på skydebanen og 27 minutters straf på punktorientering. Det var 10 minutter mere den bedste !!!!
Da alle tider og straf var lagt sammen, blev det
til sølv med fem minutter op til guldet. Et resultat jeg er rigtig glad for og ikke havde regnet
med i klassisk.

Efter en hviledag skulle vi løbe sprint. Det havde
regnet inden løbet, og det var varmt og fugtigt i
luften. Det føltes lidt tungt i skoven, men på nær
et dårligt udenoms vejvalg, som kostede 15-20
sekunder, var farten god.
På den liggende skydning havde jeg fået vand i
sigtemidlet og var længe om at få afgivet mine
skud. Det blev til én strafrunde, og jeg havde en
god 2. O-sløjfe.
På den stående skydning havde jeg ikke rigtig
styr på det og missede tre skud. Det endte med
en 4. plads hvilket resultatmæssig er rigtig fint,
men jeg følte ikke, at jeg havde lavet et super løb
og var ikke helt tilfreds med det.
Det var en super tur og nogle sjove konkurrencer,
selvom arrangørerne havde nok at se til.
Næste konkurrence er DM (som nok er gennemført når dette læses), hvor jeg håber på stor
succes til alle deltagende AS'ere.

Stort tillykke til Nicolai
DM i O-biathlon
AS vinder alt !
Der afholdtes DM i O-biathlon i Sønderjylland
den 1.-2. september. AS Feltsport stillede med
samme hold, som sidste år vandt stafet i herre
elite. Målet var at forsvare og krydre dette med et
par individuelle medaljer.
Det lykkedes over måde for Troels, Ulrik og
Nicolai! Ikke blot forsvarede de stafet guldet, men
dertil vandt de i sikker stil holdkonkurrencen og
endeligt vandt Nicolai det individuelle guld på den
klassiske distance. Dermed vandt AS Feltsport
alle DIF guldmedaljerne. Super præstation og
stort til lykke !
I ÆOB viste Jørgen Petersen også storform og
vandt både sprint og klassisk.
Se resultater fra stævnet her:
http://forsvaret.dk/DMI/Resultater/Documents/S
amlet%20resultat.pdf
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Nicolai, Ulrik og Troels
DM O-biathlon

Forrest: Nicolai, Ulrik og Troels
Bagest: Kai Villadsen (HRRD), Jørgen AS (eneste mellemfornøjede) og Christian Saxe (HPRD)

DM Feltsport i Karup
En solrig torsdag den 6. september afholdt
flyvestation Karup det årlige mesterskab i
Feltsport. Det blev en fair konkurrence med
gode discipliner.
Skydekonkurrencen havde en skydning med
fremløb og en fra en skydevæg, hvor vi skød
gennem små huller og altså med anlæg. Nyt og
spændende. Målene var fine og tiden rimelig.
Afstandsgætningen foregik også ude på flyvestationen. Den var svær, da der ikke var nogen
kendte terrængenstande, som kunne give den
indre målestok, deltagerne havde brug for.

O-løbet afholdtes i Ulvedal/Stendal plantage,
som på trods af at være en nærskov, var ukendt
for mange. Stævneplads og O-løb virkede fint.
Selvom AS Feltsport ikke individuelt vandt nogen
klasser, var de opnåede resultater så gode, at vi
sikkert vandt pokalen for de gamle gubber. Og
ÆOB/VET er jo efterhånden den største klasse i
dette stævne.
Alt i alt en god dag i Jylland og tak til Jørgen for
indkvartering og transport.

Resultater og billede: Se side 12.
Kortlæsningen blev gennemført fra en vejkant
mellem flyvestation og skov. Opgaverne var
reelle og indenfor reglerne, hvad vi de sidste år
ikke har været vant til, men enkelte af dem var
dog lidt diffuse.
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DM feltsport

Birger, Peter og Aksel

Klasse/nr
ÆOB
5
7

Navn

HGR

AB

KL

SKYD

O-LØB

I ALT

Jørgen Pedersen
Carsten Sveding

16
12

7
12

16
28

24
20

49.40
1.06.14

1.52.40
2.18.14

5

Aksel Iversen

10

7

9

32

51.25

1.49.25

3
4
7

Peter Werling
Birger Hoff
Niels-Erik O. Hansen

6
22
14

9
3
3

12
4
11

10
6
30

49.22
52.02
1.07.02

1.26.22
1.27.02
2.05.02

VET 1

VET 2

HOLD ÆOB/VET
ÁS nr. 1 af 5 hold
Peter 1.26.22 - Birger 1.27.02 - Aksel 1.49.25 = Holdet 4.42.49

AS Feltsport deltog i
DM Stafet og DM Lang
Den 15.-16. september afholdt Dansk Orienterings Forbund sin DM weekend, med stafetløb
om lørdagen og den individuelle konkurrence
om søndagen. Det blev nogle blæsende og
kølige dage med regnbyger, men stævnerne
blev afholdt i nogle af Danmarks fineste orienteringsterræner.
Løbene var virkelig svære og stillede, som de
bør, både krav til fysik som til orienteringsevne.
Stafetten blev løbet i Linå Vesterskov i stærkt
kuperet blandingsskov, mens det individuelle
mesterskab blev løbet i Husby plantage på et
fremragende O-kort med åbne vilde klitter,
fyrrekratdækkede indlandsklitter og sandet
højskov. Det var virkelig svært.
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AS Feltsport deltog med Vagn Laursen, Peter
Werling og Birger Hoff. Et gammelmandshold,
som hyggede sig sammen i Vagns sommerhus
og senere i en lejet hytte ved Thorsminde. Vagn
løb op til sin standard, mens både Peter og jeg
selv ikke kunne være tilfreds med indsatsen.
Men vi vandt megen erfaring og fik ømme
muskler.

Også andre af klubbens løbere deltog om end
for andre klubber, således deltog brødrene
Nicolai og Ulrik Nielsen i H21 klassen.

Åbent mesterskab
i O-biathlon

Troels blev således klubmester efter en indviklet
"Birger-Vagn beregning" af handicaps i tæt dyst
med Jørgen Petersen som vandt H45 klassen
efter en meget sikker indsats i alle discipliner.

AS Feltsport afholdt åbent klubmesterskab i Obiathlon den 22. september. Vi havde 22 tilmeldte som kom fra både AS, Kolding og Ålborg +
gæster til AS’ere. Vejret var som det fremgår af
billederne ikke med os hele tiden. På trods af
dette fik vi afviklet et fint stævne med tæt kamp
og ros fra deltagerne.
Konkurrencerne var jævnbyrdige. I H21 klassen
blev samlet vinder Jes Mose Jensen fra AKIF,
tæt fulgt af Troels Christiansen fra AS som kun
var sammenlagt 27 sekunder efter og det efter
20 skud, 3 km punkt-O og 9 km orienteringsløb!

Har du lyst til at opleve virkelig fin orientering i
barske terræn sammen med andre akademiske
skytter, så meld dig til næste år. Det kan varmt
anbefales.
Birger Hoff

Der var også deltagere i intro klassen. Alle
havde gode resultater og vurderet på smilene
havde de en god dag.
Næste gang kan det blive dig !
Stor tak til Birger som stævneleder, Ulrik og
Peter Werling som banelæggere, Vagn som
resultatfører, Ole Jensen, Mogens L som skydeleder og Torkild G.
Nis og Carsten
Billeder: Se side 14.

AS resultater (den samlede resultatliste kan ses på www.biathlon.dk )
Skydning
liggende
straf

Skydning
stående
straf

Punkt-O
straf

01:33:08

10

10

01:43:47

2

01:57:21
02:10:57
02:18:34

14
8
10

Samlet
løbstid

Navn

Samlet
resultat

Placering

5

01:58:08

2

6

0

01:51:47

1

12
10
10

20
17
13

02:43:21
02:45:57
02:51:34

1
2
3

H21
Troels

Christiansen

Jørgen

Pedersen

Aksel
Niels-Erik
Erling

Munk Iversen
O. Hansen
Heidler

H45

H55

Troels Christiansen blev AS mester 2012
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Klubmester Troels og dagens
suveræne mand i O-løb

Åbent klubmesterskab
i O-biathlon

I læ for regnen.
Det var en kæmpe regnbyge
under indskydningen, men
heldigvis holdt den op, da
konkurrencerne startede
.
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Skydning
Langdistanceskydningen
2012

Vi har netop haft den sidste ordinære skydedag
på Kalvebod, hvor vinderne af de sidste medaljer
i AS's interne konkurrencer skulle findes.

Her lige før afslutningen på langdistancesæsonen 2012 (der mangler stadig en enkelt
vinterterrænskydning) er det glædeligt at kunne
konstatere, at AS har kunnet holde ca. samme
aktivitetsniveau som de foregående år, hvor
mange andre foreninger har måttet konstatere
et fald i interessen for langdistanceskydningen.

Ikke overraskende var det igen 1. skydeinspektør, 3745 Scheibye, der vandt foreningens fornemste konkurrence, Skyttekongeskydningen
(Medaljeskydning I), men det var samtidig glædeligt at se, at der i år var ikke mindre end 5
guldmedaljer, hvilket er det højeste antal i mange år. Det viser også, at der er flere skytter, der
har potentiale til på sigt at udfordre 1. skydeinspektør i Skyttekongeskydningen - og således
også inspirere nye skytter til at prøve kræfter
med banerne på Kalvebod, hvor foreningen står
klar med moderne låne-rifler etc.

Der er ingen tvivl om, at det i AS specielt skyldes 1. skydeinspektørens ihærdige indsats for
at lokke skytterne på Kalvebod. Vi må så håbe,
at han også fremover, samtidig med, at han
bl.a. har travlt med at sikre fremtiden for skyttecentret på Kalvebod, også stadig har tid til at
inspirere medlemmerne til at forsøge sig med
det, som jeg regner som 'kongedisciplinen'
indenfor skyttesporten.
Vi må så naturligvis også krydse fingre for, at
det lykkes at finde en blivende løsning, så
Kalvebod skydebanerne bevares for skyttesagen, når nu Københavns Kommune desværre
ikke vil bruge flere penge på sådanne aktiviteter.
Jeg må indrømme, at langdistanceskydningen
er mere tidskrævende end en aftentur ind til
DGI-byen, men så giver den, ud over de sportslige udfordringer, også mulighed for helt andre
typer af oplevelser, f.eks. ved terrænskydningerne ude i naturen, hvor der pludselig også er
andre parametre end åndedræt, aftræksteknik,
de rigtige skydestillinger og det rigtige udstyr,
der har en væsentlig indflydelse på resultaterne
- samtidig med, at man i tilgift får en herlig
vandretur i naturen.
De traditionelle vinterterrænskydninger på
Kalvebod banerne er for undertegnede og
mange andre en kærkommen lejlighed til at
holde langdistanceskydningen ved lige i vinterperioden, og det er samtidig en god lejlighed til,
at potentielle terrænskytter kan stifte bekendtskab med afviklingen af slige skydninger (her
ganske vist på kendte afstande). Tidspunkterne
for de kommende vinterterrænskydninger kan
findes på foreningens hjemmeside. Om vinterterrænskydningerne i øvrigt - se AS bladet nr.
2-2012.

Fra sidste skydedag på Kalvebod skal i øvrigt
nævnes, at der var kamp lige til det sidste om
specielt 3 af foreningens pokaler: XXX-pokalen
blev vundet af 4315 Gaarsmand (13p) i skarp
konkurrence med 3881 Fjeldborg (12p).
Schmiegelow pokalen, der er en handikap-pokal,
blev efter en meget tæt slutspurt vundet af 3901
Bannow med 108 points foran 4315 Gaarsmand
med 101 points. I kampen om Glesners Veteranpokal stod 3538 Mørkeberg og undertegnede
lige før sidste skydedag, og da vi begge desværre skød under vores standard på sidste skydedag, så blev det undertegnede, der løb af med
pokalen (når man læser det med småt i statutterne).
Øvrige vindere:
Medaljeskydning I:
Medaljeskydning II:
Collet pokalen:
Foss pokalen:

3745 Scheibye
3745 Scheibye
3881 Fjeldborg
3745 Scheibye

Terrænskyttesæsonen 2012 er i skrivende stund
som nævnt ikke helt afsluttet, men det står dog
klart, at det er undertegnede, der vinder både
Terrænskyttepokalen og Portvinspokalen.
Den samlede resultatliste er ikke endelig korrekturlæst endnu, men interesserede kan finde en
foreløbig version på foreningens hjemmeside.
Her findes også statutterne til foreningens interne konkurrencer (bortset fra Portvinspokalen,
som synes at være faldet ud).
3793 Hammer
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Unimatch mod
AS Århus og ASL Oslo
29.-30. september 2012

Terrænpistolkonkurrencen blev vundet af Alex
Datcu med max. points (50). Nr. 2 blev Palle S.
Jensen med 49 p. Nr. 3 blev Øyvind Stensrud fra
ASL med 45 p.

Universitets-matchen blev i år afholdt i København. Konkurrencen startede om lørdagen med
riffelskydning på Kalvebod og sluttede om
søndagen med pistolterrænskydning på Høje
Sandbjerg.

Den samlede konkurrence blev vundet af Palle
S. Jensen (pladscifre 4) efterfulgt af Kåre Janussen (pladscifre 7) og Alex Datcu (pladscifre 7).

Umiddelbart inden riffel-konkurrencen skulle til
at begynde, viste det sig desværre, at vagten
på skyttecenteret ikke mente, at vi havde reserveret baner og var derfor begyndt at leje banerne ud til skyttecenterets andre brugere. Efter en
del stress, et utal af telefonsamtaler, og en
vagt, der blev henvist til at se efter på de korrekte reservationslister, så lykkedes det os at få
tildelt de baner, som vi havde reserveret på
hhv. 200 og 300 m.

Takket være en stor indsats fra de mange hjælpere, blev det et ganske vellykket stævne. De
skal alle, fra skydesektionens side, have ros for
den indsats, de hver især har ydet.

Resultater: Se side 18.

3793 Hammer og 4276 Jensen

Vi startede på 200 m. med dansk hovedskydning efterfulgt af 10 skud liggende på 2 minutter. Bedste mand på 200 m. var Lars Worsaae
(238 p) efterfulgt af Kåre Janussen fra AS
Århus (237 p) og Palle S. Jensen (236 p).
Efter at skydningerne på 200 m. var afsluttet,
blev der serveret frokost i SKAK-huset. Betina
havde på forhånd handlet ind, og to hasteindkaldte hjælpere stod for serveringen.
Konkurrencen fortsatte efter frokost på 300 m.,
hvor der skulle skydes det norske ”grunnlag”.
Denne skydning består af 3 skud stående, 3
skud knælende og 4 skud liggende på i alt 3
minutter.
Bedste på 300m var Kåre Janussen og Palle S.
Jensen, begge med 81 p. Herefter kom Lars
Worsaae og Morten Hammer, begge med 76 p.
Samlet vinder af riffel-konkurrencen blev Kåre
Janussen efterfulgt af Palle S. Jensen og Lars
Worsaae.
Lørdag aften, blev der sædvanen tro, holdt fest
på Høje Sandbjerg. Til middagen blev der serveret en tre retters menu, bestående af to slags
sild, efterfulgt af forloren skildpadde, selvfølgelig
smagt til med rigelige mængder sherry og afsluttet med indtil flere slags lagkager.
Søndag morgen startede på Høje Sandbjerg
med morgenmad, imens Alex Datcu med hjælpere opstillede banen til pistolterrænskydning.

Frokost i SKAK-huset
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AS Århus holdt fanen højt

Middag lørdag aften på Bjerget
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Resultater UNI-match 2012
Hold - gevær
(7 tællende)
ASL
ASA
AS

1784
1912
2106

Hold - pistol
(7 tællende)
ASL
ASA
AS

262
282
265

Hold - samlet resultat
(pladscifre - 7 tællende))
ASL
ASA
AS

92
67
72
Betina har styr på resultaterne

Individuel
Skytte
Palle S Jensen
Kåre Janussen
Alex Datcu
Max Hald
Johan Mortensen
Geir Jonatan Sharabi
Søren Gammelmark
Øyvind Stensrud
Lars Worsaae
Jon Skogdal
Anders Bruun
Anders Qvale Nyrud
Regin Gaarsmand
Morten Hammer
Thomas Fjeldborg
Tor Arne Olaussen
Christian Øelund
Bo Tranberg
Ulrik Frederik Thyve
Peter Isaksen
Pål Unanue‐Zahl
Jon Døhl
Marie Janussen
Lena Thyssen
Umar Uzdenov
Ylva Haves
Saa Bard
Freyja G Larsen
Ola Hvamstad
Pilar á Porta
Niels Skov

Klub
AS
ASA
AS
ASA
ASA
ASL
ASA
ASL
AS
ASL
ASA
ASL
AS
AS
AS
ASL
AS
ASA
ASL
ASA
ASL
ASL
ASA
ASA
AS
ASL
ASL
AS
AS
AS
ASA

S/C
C
C
C
C
S
C
C
C
C
S
C
C
S
C
C
C
C
S
C
C
C
C
C
S
S
S
C
S
C
C
C

Gevær Plac.
317
318
297
298
280
281
292
275
314
283
280
277
303
294
290
240
245
209
258
235
168
170

291
289

2
1
6
5
14
13
8
17
3
12
14
16
4
7
10
20
19
22
18
21
24
23
25
25
25
25
25
9
11
25
25

Pistol
49
42
50
43
44
42
36
45
31
34
34
34
22
29
35
33
33
28
29
32
22
42
41
40
37
35

33
21

Plac.
2
6
1
5
4
6
12
3
22
15
15
15
29
26
23
13
18
18
25
23
21
26
6
9
10
11
13
29
29
18
28

Total
4
7
7
10
18
19
20
20
25
27
29
31
33
33
33
33
37
40
43
44
45
49
31
34
35
36
38
38
40
43
53

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
112
118
119
120
122
122
124
126
131
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Sidste skydedag 2012
En samling riffel AS’ere mødte op for at samle
de sidste point op, blandt andet skulle
Schmiegelow afgøres, der var kun tre point
mellem de to ledende kandidater, så dagen var
afgørende.
En gammel rotte startede på 300 m. banen, for,
som han sagde, det er bedst at skyde 300 m.
før solen står så lavt, at det ødelægger sigtebilledet, og når man bagefter skyder 200 m. ser
skiven så dejlig stor ud.
Vejret var perfekt med lidt vind og masser af
sol, så alle havde en god dag, også fordi anlægget virkede nogenlunde. Men vi fik en meget klar besked om, at vi under ingen omstændigheder måtte røre eller reset’te det, for så
kunne vi godt glemme alt om at få resultater ud
af det.
3013 Lund

HUSK: Bøfture og juleafslutninger

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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