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Indkaldelse til

Akademisk Skytteforenings ordinære generalforsamling
som afholdes

torsdag den 18. april 2013, 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

Indkomne forslag: Se side 7 og
på hjemmesiden - www.as-kbh.dk
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kl. 18.30

Kassereren forelægger budget til godkendelse
Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Valg af bestyrelse jf. § 11
Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24
Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS
Eventuelt

Inden generalforsamlingen - serveres forloren
skildpadde med flutes og hårdkogte æg, hertil
en øl eller rødvin og senere kaffe og kage.
Samlet pris 50 kr.

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise, men ikke, hvis I kun deltager
i generalforsamlingen - senest

15. april til kontoret - 4817 0017 eller kontor@as-kbh.dk

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Foreningen
Runde fødselsdage 2013



Afdøde



4252 Jesper Mechlenborg
27. januar

Æret være hans minde

3. mar.
28. mar.
30. mar.
12. apr.
17. apr.
4. maj
9. maj
24. maj

2898
3657
4166
4193
4150
4230
2756
3668

Jørgen Christrup
René Cohrt
Nis Chr. Juel Schmidt
Jacob W. Andersen
Betina Lynnerup
Ola Hvamstad
Bent Jegsen
Erik Olsen

80 år
80 år
55 år
40 år
35 år
40 år
85 år
80 år

Planlagte og gennemførte arrangementer i 2013
x. januar
17.00
x. januar
5. februar
19.30
---------------------------16. marts
18. april
18.30
18. april
20.00
20.-21. april
4. april
10.00
21. maj
17.00
?
15. juni
23. juni
19.00
?
11. september 17.00
?. september 09.00

Gymnastik
Skydning
Feltsport

Sæsonstart
Sæsonstart
Årsmøde

Husum Skole
DGI-byen
Hos 1. feltsportsinspektør

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

Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Husum Skole / Bjerget
Kalvebod
København / Bjerget
Bjerget
Bjerget
Husum Skole

?-?. september
?. oktober
1. december
7. december
10.00
?. december
18.00
?. december
19.00

Skydning
Sandbjerg
Hjemmeværn
Feltsport
Gymnastik
Skydning

Sæsonstart
Forloren skildpadde
Generalforsamling
Forårsklargøring
Klubmesterskab O-løb
Sæsonafslutning
Grovpistolskydning
P7-AS (1-dags konkurrence)
Sct. Hans aften
Terrænsportskonkurrence
Sæsonstart
Åbent klubmesterskab
O-biathlon
Universitetsmatch
Arbejdsweekend
Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

Bjerget
Århus arrangerer
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Husum Skole / ?
DGI-byen

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

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice.

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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1905 Bjørn Markmann
10. marts 1916 - 13. august 2012
Bjørn var af en så gammel årgang, - 1935 - at
kun få har mulighed for at huske ham. Indtil
november 2011, hvor han udmeldte sig i en
alder af 95½ år, var han det ældste aktive
medlem, som havde været med i korpset. Som
student fra Ålborg i 1935 kom han til København og meldte sig straks til Akademisk Skyttekorps - det gjorde man dengang. Han blev
civilingeniør i 1941, men havde længe inden
indlagt sig hæder som en habil skytte. Allerede i
1939 blev han skydeassistent, og i årene 46-48
(han var derefter i tre år i Sverige) og 54-58-60
var han medlem af skydeinspektionen. I 60-61
var han skyderedaktør, og senere - i 63-64
første skydeinspektør. Hans gode skyderesultater, han blev selv skyttekonge i 1948, og hans
venlige omend til tider kontante facon gjorde
ham til en gennemgående figur i skydeinspektionen. Han var en af ankermændene bag skydning mod HAV (Holbæk Amts Vestre Skytteforening), og mange varige venskaber blev resultatet deraf. Han førte oldermandens kartotek,
og var aktiv i arrangementet af allehånde matcher mod andre foreninger som Århus og Södra
Skåningarne og i Øresundsskydninger mv. Det
er ikke muligt kort at beskrive hans betydning
for skydningen i de mange år, han var aktiv. At
han deltog 30 gange i matcherne mod de svenske venner og blandt dem med stor trofasthed
brødrene Halling, siger noget om, at skydningen og det sociale liv derom var en væsentlig
del af hans liv. Samværet var ikke begrænset til
ham selv, men i mange sammenhænge deltog
hans hustru siden 1964, Else, som livligt element.
Som årene gik, var det nok vanskeligt at fastholde sigtet på banen, så Bjørn viste sig derfor
oftere og oftere på Høje Sandbjerg i stedet. Dér
så vi ham i mange år ved rydningsweekends og
i det daglige arbejde hyppigt som en værdifuld
medvirkende, og hans indsats begrænsede sig
ikke til det fysiske arbejde med egen motorsav
osv. Ved flere lejligheder viste han sig som en
generøs bidragyder, når større arbejder skulle
finansieres. Det var derfor ganske naturligt, at
han - da det blev muligt at genudsætte den
”levetidsforlængede” Sandbjergpokal - var den
første modtager deraf for 1992.

Bjørn var en hyggelig kammerat, som ikke gik af
vejen for at hjælpe, hvor han kunne. Andre, som
Frimurerne og venners børn kunne påregne
hjælp fra beboerne på Skodsborgvej, som det
var naturligt for de to, der havde rod i ”det Jyske”.
At hans tilværelse næsten skulle slutte med en
længerevarende adskillelse fra hans Else, var en
sorg, men den sidste tid lykkedes det dem at
tilbringe sammen, indtil han pludselig blev revet
bort. To dage forinden havde vi besøgt dem og
netop aftalt, at en række af hans trofæer, erhvervet i kamp mod svenskerne, skulle tilbydes
Södra Skråningarnes idrætsforening. Tilbuddet
blev modtaget med tak, og de befinder sig nu i
montrer på Revingehed, som Bjørn satte så stor
pris på. Han var sine venners ven, og han viste
det. Det har været en ære at kende ham og at
arbejde sammen med ham.
Æret være hans minde.
3363 Henrik Franck
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Salg

Brænde fra Bjerget (se annoncer)

Historiebøger

1911
1916
1926
1936
1946

Udsolgt
100 kr.
100 kr.
75 kr.
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.

Ny sangbog
? kr.
Blazermærke 150 kr.
Stofmærke
10 kr.
Uglenål
50 kr.
Sticker
Gratis
AS-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

Ny AS sangbog
er nu klar
Med noder,
illustrationer og
nogle nye sange.

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 - f.eks. til generalforsamlingen - og den er allerede
udleveret til en del medlemmer.
Ønskes flere 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
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Foreningen
Forslag til generalforsamlingen
torsdag den 18. april 2013
Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at modernisere foreningens vedtægter frem til generalforsamling. Arbejdet, som er forestået af et
underudvalg til bestyrelsen, er afviklet med
udgangspunkt i et udarbejdet debatoplæg.
Udover en gradvis indkredsning af emnerne til
behandling har dette muliggjort inddragelsen af
foreningens medlemmer. Både bestyrelse og
udvalg vil allerede nu gerne takke medlemmerne for deres livlige bidrag til debatten.

Bestyrelsens endelige udkast til
nye vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside.

Der vil blive redegjort mere detaljeret for udkast
og proces på generalforsamlingen. Bestyrelsen
vil dog allerede nu gerne kort opridse enkelte
elementer fra udkastet. Hovedparten af bestemmelserne, som foreslås ændret, er alene af
sproglige eller formuleringsmæssige grunde.
Indholdsmæssigt tilstræbes der derfor kun
begrænsede ændringer. Enkelte bestemmelser
justeres pga. uklarhed omkring, hvad der hidtidigt har været gældende. Det drejer sig f.eks.
om, fra hvornår ændrede kontingenter trådte i
kraft. Det foreslås nu præciseret til at være
førstkommende opkrævning. Der er dog også
enkelte forslag, som er mere substantielle. Det
omfatter f.eks., at suppleanterne til inspektoraterne ikke længere vælges, men i stedet udpeges. Det sidste har en del afledede konsekvenser, f.eks. at generalforsamlingen reelt ikke
længere vælger suppleanter til bestyrelsen.
Endelig er det fundet hensigtsmæssigt at give
egentlige bestemmelser for henholdsvis inspektoratet for Høje Sandbjerg og Hjemmeværnet.

Medlemsannonce
5. maj 2013
Den 5. maj - befrielsesdagen - er noget særligt. Begivenheden højtideligholdes igen i
år på Høje Sandbjerg med et specielt arrangement:
17.00 - 17.30:
17.30:
17.35 - 18.30:
18.30 - 19.15:
19.15 - ??

Ankomst
Flaghejsning
Besøg på ”Toppen”
Fællesspisning
Foredrag og diskussion v/ Niels Schmidt:

Over Bjerget

Niels Schmidt var menig i AS 1963-88, politifuldmægtig og senere vicepolitimester i PET 1974 -83, bagefter politimester i
Grønland og Vordingborg – og meget andet. Sad i begivenhedernes centrum, da Den Kolde Krig var værst og grundlaget for
”fodnoteperioden” blev lagt.

Aftenen afsluttes med fanesagen.
Du - med ledsager - er meget velkommen til at deltage - men, men:
DELTAGELSE(R) KRÆVER TILMELDING, og TILMELDING(ER) ER BINDENDE
Tilmelding bedes foretaget 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. 60 til fortæring for hver deltager.
Øl og vand kan købes på stedet.
Sandbjergs beliggenhed fremgår af vedføjede. Desværre er der ingen mulighed for at
tilbyde transport - men der er busforbindelse i nærheden.
Ud fra erfaring fra tidligere tilsvarende arrangementer vil deltagertallet være begrænset. Pladserne fordeles derfor efter ”først til mølle”-princippet. Sidste tilmeldingsfrist hvis der endnu er plads - er dog 30/4.
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Høje Sandbjerg
Forår på Høje Sandbjerg

Forårsklargøring

I skrivende stund ligger lejren og øvelsesområdet i vinterlig dvale. Et tykt lag sne dækker terrænet, men de mange spor viser, at områdets
vilde dyr og fugle fortsat er aktive.

Den egentlige forårsklargøring finder sted i

Mens lejren sover sødt, har vejret drillet os i vort
vinterarbejde. Kommunens tilladelse til oprensning af Søen kom så sent, at sneen havde lagt
sig, før entreprenøren kunne finde plads i sin
kalender. Senere kom den ønskede barfrost,
men da han atter var til rådighed, havde vi igen
tøvejr og sne.
Også den manglende afgørelse på fredningssagen har drillet os, idet vi ikke i år har kunnet lave
den fældning i skoven, vi plejer om vinteren, og
som er grundlaget for produktion af brænde.

Åbning af lejren
Planen er at åbne lejren, altså at genetablere
vand og strøm til bygning 1-4, i weekenden før
påske. Samtidigt kræves noget rengøring og
gennemgang af installationerne, så alt virker
inden de første gæster, som kommer tirsdag 26.
marts. Derefter går det slag i slag. Til denne
åbning vil inspektionen gerne have lidt hjælp.
Nærmere om hvornår, vil blive sendt som mail
direkte til alle Sandbjergere.

weekenden 20.-21. april.
Da vi har gæster i lejren, er den egentlige arbejdsdag søndag. Vi begynder kl. 10.00 med
fordeling af opgaver i depotmessen. Det vil være
hovedrengøring, maling, reparationer og brændeproduktion. Denne søndag, hvor inspektionen
forventer strålende sol, spirende blomster, bristefærdige knopper og forårslun luft, er for hele
familien. Alle Sandbjergerne inviteres til forårsklargøringsfest. Kom med livsledsagere, børn og
hunde. Kom med højt humør og gammelt arbejdstøj. Der er nok at gøre, og det går lettest,
når vi er mange om det.
Om lørdagen begynder vi også kl. 10.00 i folkestuen i bygning 5, og arbejdet vil være ude på
grunden, hvor det ikke generer vore gæster.

Sandbjerger
Er du ikke tilmeldt som Sandbjerger, men kunne
tænke dig at deltage, så skriv til Sandbjerginspektøren på sandbjerg@as-kbh.dk og du vil
blive optaget på inspektions mail-liste.
Sandbjerginspektøren

Gymnastik
Gymnasternes juleafslutning
11. december 2012
I 2011 blev de gule ærter fortæret på Postpub i
Lyngby i eget lokale, så alle ritualer kunne
afvikles efter bogen.
2012 på samme sted blev knapt så ideelt, da vi
delte lokale med to andre selskaber, pæne
mennesker ligesom os men med samme støjniveau.
Alle 17 fremmødte havde en fin aften, men
Høje Rektor havde lidt svært ved at sætte sig
igennem, dels fordi en lægefejl har berøvet
xxxx

hans stemme sin fordums kraft, men også fordi
han som sædvanligt havde glemt ringeklokken.
De nye trofaste medlemmer, vi har fået i 2012
efter Høje Rektors effektive pressekampagne,
fik derfor ikke oplevet os, når vi er bedst, altså
til afslutninger og sådan noget.
Som det fremgår andetsteds, er den højtidelige
uddeling til de værdige af nogle af foreningens
mange pokaler, derfor blevet henlagt til salen.
Men en god afslutning på et år, hvor vi har
kunnet glæde os over godt fremmøde i salen.
Tholander
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Kammeratskabspokalen
2012
En af juletraditionerne plejer at være overrækkelsen af kammeratskabspokalen. Det lod sig
imidlertid ikke gøre ved afslutningen 11. december 2012, jf. indlægget fra festen.
Anderledes roligt var der i salen fredag 18.
januar 2013, hvor Flemming Pahus Jensen fik
overrakt hædersbevisningerne ledsaget af lidt
historiefortælling, og hvor Flemmings flittige
fremmøde i salen samt hans interesse for
foreningen og det kammeratlige sammenhold
blev fremhævet.
Samtidig benyttede vi lejligheden til at takke vor
instruktør Leif Berg-Sørensen for hans uvurderlige indsats i 2012 for gymnasternes helse og
trivsel, idet han fik overrakt en beskeden æske
chokolade.
Mere fyldig historik omkring pokalen fremgår af
hosstående, genoptrykte tidligere indlæg i ASbladet .
Som en fodnote skal nævnes, at pokalen er af
nyere dato, og at bronzemedaljen ikke eksisterer mere. Endvidere hører der til præmiekomplekset et større sølvfad, som bærer de seneste
års modtageres navne, idet pokalen på et
tidpunkt var for lille til flere indgraveringer.
Pokal, fad og medalje blev nemlig stjålet en
nytårsaften. Der var gjort forsøg på at sikre
rariteterne, idet de var gemt i ægtesengen
inden familien tog til nytårsløjer, men på førstedagen året efter var de væk sammen med
mange andre af familiens værdier, herunder
husherrens pyjamas.
Tidligere modtagere bistod efterfølgende med
fotos, og det lykkedes at finde en pokal og fad
stort set magen til de gamle, og efter retablering
af indgraveringer lever mindet om Rudolf Kraft
således videre.
PML

Om 59 Rudolf Kraft
59 Rudolf Kraft (25/3 1874 - 7/5 1966) Kjæft IV
1895-1896, seniorgymnast 1896. »Gymnastiker«
på AS’s konkurrencehold i mange år. Deltager
på DGF’s herrehold og fanebærer i Athen 1906.
Som trafikassistent og kgl. fuldmægtig i DSB var
Kraft også medhjælpende rejseleder og skrev
beretningen om OL-turen til Athen. Var sekretær
i DGF 1911-1912. Var deltager på motionsholdet
fra dets start i 1917 og til de sidste år i Studenterforeningen. I tyverne og trediverne en ofte
benyttet dommer i redskabsgymnastik. Det
fortælles også, at Kraft som ung cand. jur. og
trafikelev traf P.W. Liebst og vakte ham en god
interesse for AS. Liebst blev jo også OL-deltager
i London i 1908 som leder af skytteholdet, såvidt
det huskes.

Kammeratskabet indenfor
motionsgymnastikken
Mange husker vort medlem nr. 59, forhenværende trafikinspektør, cand. jur. Rudolf Kraft
(25.3. 1874 - 7.5. 1965). I utrolig mange år var
han aktiv i gymnastikken. Kjæft, halvkompagnifører og gymnastikinspektør var nogle af hans
poster, og utallige hædersbevisninger blev ham
til del.
Slægten har overdraget efterladte pokaler og
medaljer til AS med ønsket om, at der kunne
findes en passende genanvendelse af dem.
I 1908 modtog Kraft en smuk sølvpokal, udsat
af foreningens formand L.A. Damm til „Fremme
af Flid og Dygtighed i Gymnastik”. Nu er det
blevet overdraget gymnastikinspektionen at
foreslå genbrug af denne pokal, og herefter
tildeles den for et år ad gangen til en motionsgymnast, som har ydet en særlig indsats for
„Kammeratskabet indenfor motionsgymnastikken”. Med pokalen følger Krafts broncemedalje
dateret 1896. Kraft deltog på motionsholdet lige
fra dets oprettelse i 1910.
For 1980 blev pokal og medalje overrakt Aage
Lorenzen som tak for hans utrættelige indsats
for fællesskabet gennem mange år. Det skete
ved en lille højtidelighed i gymnastiksalen mandag den 3. nov. 1980. Særlig inviteret var Liebst,
som erindrer Kraft, som for næsten 80 år siden
gjorde Liebst (16 år gammel) interesseret i AS.
G 615 Karnov
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Feltsport
Bøftur
21. december 2012
Mange brikker at flytte med
Årets indbydelse oplyste, at Vagn hele efteråret
har været i gang med at støbe brikkerne til
decembers Bøfturs-puslespil. Det er dog nok de
færreste af deltagerne, der har opfattet udsagnet så bogstaveligt, som det viste sig at være.
Instruktionen omtalte regler for løbstid og tildeling af bonus-/strafpoint, som var lette at fatte.
Det var først, da plastikposen med løbskortet
blev udleveret, at deltagerne fik kraftig brug for
deres egne brikker til at sætte Vagns 28 brikker/kortudklip - der var vilkårligt spredt ud over
en A4-side - i orden. Set i bagklogskabens klare
lys burde flere deltagere have siddet et par
timer aftenen før for at få kortbilledet af Rude
Skov i 1:10.000 aftrykt på indersiden af hjernen.
Alle var meget længe om, at forlade lejren med
en foreløbig plan for den rækkefølge kortudklippene skulle ”hjemsøges” i for at finde posterne.
Handicapsystemet havde i år fået en nyskabelse, idet deltagernes indmeldelsesår i AS var
basis for beregningerne - her var forskellen 56
år! Alle fik traditionen tro negative løbspoint man skal jo altid klippe én post til, selv om det
pointmæssigt i de fleste tilfælde ikke kan betale
sig. Sammen med postpoint var spredningen på
slutresultatet 90 point. Til Peter og Birgers stor
lettelse lykkedes det den sidst indmeldte Carsten - at knibe sig ind som en suveræn og
populær vinder med ét point!
Efter en nødtørftig slukning af tørsten og et
forfriskende bad blev frokosten indledt med
Erlings højtidelige uddeling af den nytrykte
sangbog, som deltagerne nysgerrigt kastede
sig over. Sangbogen blev kommenteret i rosende vendinger, efterhånden som man havde
skaffet sig et overblik over, om ens egne forslag
og yndlingssange havde fundet nåde for den
enevældige redaktør.
Konklusionen var helt klart, at den nye sangbog
- trods en eller to ganske små trykfejl – er en
værdig afløser for 4. udgave fra 1952. Selv om
lysten var der, måtte deltagerne dog erkende,
at evnen til at afsynge flere af de nye sange
ikke helt stod mål med ambitionerne, men det
gjorde selvfølgelig ikke stemningen dårligere.
3430

Vagn beregner det meget lige resultat

Kort til bøftur

X Høje Formand’s ”overgår alle
andre madpakker” - løvemad
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Bøfturen afsluttes med sang
på Bjerget og
afhentning.
Fra venstre:
Torkild, Rikke,
Erik, Lorna,
Erling, Peter,
Karin, Lise, Mie,
Birger, NielsErik, Nis, Carsten, Aksel
og Vagn.

Årsmøde - 5. februar 2013
Der blev afholdt årsmøde 5. februar hos feltsportsinspektøren. Inspektøren afgav årsberetning, og sektionens regnskab 2012 og budget
2013 blev gennemgået. Derefter blev årets
aktivitetskalender diskuteret og foreløbig fastsat.

Aftenen afsluttedes med natmad.
Tak til Inger for fin behandling
Inspektørens beretning, referat af årsmødet og
aktivitetskalender for 2013 kan ses på hjemmesiden

KALENDER 2013 (Foreløbig)
Bemærk: Der mangler endnu nogle datoer - vil blive opdateret, efterhånden som vi modtager dem.
DAG
Tirsdag
Tirsdag
Lørdag
Lørdag
Lordag
Lør/søndag

Lørdag

DATO
5. februar
26. marts
27. april
4. maj
15. juni
27.-28. juli
14.-18. aug.
23. aug.
14. sept.
15. sept.
?
?. sept.

Lør/søndag

2.-3. nov.

Fredag
Lørdag
Søndag

Lørdag
7. december
Skydedage Flere datoer
(tilgår)
Hele året
Datoer tilgår



AKTIVITET
Årsmøde kl. 1930
Feltsportskursus
SM Stafet
Klubmest. O-løb
AS-P7, Udvalgt hold
Dansk BO CUP
VM i BO
DM-Feltsport
DM Stafet
DM Lang
DM BO
Åbent klubmesterskab i BO (biathlon)
Åbent DM + World
Cup BO
Bøftur
Træning biathlon
gevær
Dansk BO CUP +
World CUP BO

STED
Holte
Bjerget
Tisvilde Hegn
Rude Skov
Bjerget
Ålborg
Göteborg
Holstebro
Klinteskoven
Klinteskoven
Bornholm
Bjerget & Rude Skov

ARRANGØR
Carsten
Birger
DOF
NN - Ulrik er i USA
AS
AKIF
Anderstorp OK
JDIF
Søllerød OK/O 63
Søllerød OK/OK63
BVI
Troels + m.fl.

Rømø

FSN Skrydstrup

Bjerget
Bjerget

Carsten
Nis /Carsten

Følg aktivitetsplan på
www.biathlon.dk

Aktiviteter med fed skrift arrangerer vi selv.
Se også www.dmif.dk og www.biathlon.dk / Træning - se www.feltsport.dk
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Hjemmeværn
Bøftur på Bjerget
2. december 2012

Den ”Høje Kjæft” hilser på de
ældste tilstedeværende jubilarer:
2495 Ole Behn (65 år) og
2077 Per G.H. Vinther (67 år)

Ældste jubilar taler

Legatmodtagerne:
3976
Anders Poulsen
3801
Birger Hoff
4002
Carl Helman

13

Skydning
Juleafslutning i DGI-byen
18. december 2012

14

Skydeprogram for langdistanceskydning - forår 2013
Dato

AS-skydninger med fed skrift

Lørdag 2. marts

3. vinterterrænskydning, KSC

Lørdag 16. marts

1. skydedag, 200 m

Lørdag 23. marts

1. Foss, 15 skud liggende, 300m

Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st.

DM 15 m pistol, Vingsted

Udtagne skytter

Geværterræn, Vigersted

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

Alm. træning

En serie til Skyttekonge + hurtigskydninger

Lørdag 6. april

1. xxx 3x5 skud, 200m

Kan også skydes i Vingsted

Lørdag-søndag
6.-7. april

DM 15 m riffel, Vingsted

Udtagne skytter

Onsdag 10. april

Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog. Tilmeld på
banen

Lørdag 13. april

Nordisk program 300 m

Lørdag 20. april

2. xxx 3x5 skud, 200m

Lørdag-søndag
20.-21. april

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

Onsdag 24. april

Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog. Tilmeld på
banen

Lørdag 27. april

2. Foss, 15 skud liggende, 300m

Fortræning til P7

Tirsdag 30. april
kl. 17-19

DDS Storkøbenhavn, 200m turnering

3x5 eller 15 ligg. hovedskydning & mesterskab

Lørdag 4. maj

Alm. træning, 200m

Hurtigsk. + evt. indskydn. manuel 200m

Søndag 5. maj

Geværterræn Øst, Jægerspris

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

Lørdag 11. maj

Collet 3x10 skud, 300m

Kan skydes samtidig med KSF åben, se
nedenfor

Lørdag-søndag
23.-24. marts
Skærtorsdag
28. marts
Påskelørdag
30. marts

Ons 8., lør 11. &
søn 12. maj
Onsdag
15. maj

Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger
Frokost og præmieoverrækkelse efter
skydningen
Tilmelding til Finn@Scheibye.dk til kaffe
og kage!

Stående træning og hurtigskydninger

KSF åbent stævne ½-match mv. 300m Kontakt Finn@Scheibye.dk for info
Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19

3x10 eller 15 liggende. Tilmelding på
banen

Lørdag 18. maj

3. xxx, 3x5 skud 200m

Evt. indskydning på manuel 200m

Tirsdag 21. maj
kl. 17-19

DDS Storkøbenhavn, 200m turnering

Lørdag 25. maj

3. Foss, 15 skud liggende, 300m

Onsdag 29. maj

Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19

Lørdag 1. juni

P7 træn. Sv. hovedskydning 300 m

Samlet skydning som P7-træning

Søndag 2. juni

Geværterrænskydning, Jægerpris

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk

3x5 eller 15 ligg. hovedskydning & mesterskab
Stående og knælende serier i Nordisk
program
3x10 eller 15 ligg. Nordisk prog. Tilmeld
på banen

15

3x10 eller 15 ligg. Nordisk prog. Tilmeld
på banen

Onsdag 5. juni

Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19

Lørdag 8. juni

P7 træn. Dk. hovedskydning, 200 m Samlet skydning som P7-træning

Tirsdag 11. juni
kl. 17-19

DDS Storkøbenhavn, 200m turnering

Lørdag d. 15. juni

P7, Kalvebod og Høje Sandbjerg

Lørdag 22. juni

Sidste skydedag 4.xxx. 3x5 skud,
200m

3x5 eller 15 ligg. hovedskydning & mesterskab
Udtagne skytter. Pistol & riffel, bane &
terræn
Point til Schmiegelow pokalen tæller
dobbelt.

Torsdag 4. søndag 7. juli

Landsstævne, Esbjerg

Tilmelding til Finn@Scheibye.dk

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens
skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel.
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.
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
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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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