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SORTE ØJEBLIKKE
Enhver forening har sine ”sorte øjeblikke”, og vi har også haft vores:
 I 1937 nedlagdes Korpset efter lov.
 I 1945 brændte Skyttehuset på Amager.
 I 1976 ophørte feltsportskonkurrencerne mod Livgarden.
 I 1983 ophørte redskabsgymnastikken.
 I 1990 ophørte kapskydningerne mod HAV.
 I 1997 ophørte kapskydningerne mod KS.
 I 2005 ophørte feltsportskonkurrencerne mod ROK.
 I 2005 måtte vi forlade Skyderhuset på Kalvebod.
 I 2006 nedlagdes Hjemmeværnskompagni 6301.
 + givetvis mange flere begivenheder, som i højere eller mindre
grad - af mange eller af færre - er blevet betragtet som modgang.
Der er ingen tvivl om, at det var Korpsets nedlæggelse, som har været
foreningens ”sorteste øjeblik” gennem tiderne, men hvert af disse ”sorte
øjeblikke” er af nogle medlemmer blevet betragtet med sorg.
Men de har alle det til fælles, at foreningen har overlevet og har formået at
skabe noget nyt, som derefter har givet medlemmerne mange gode

LYSE ØJEBLIKKE
Med aflysningen af årets konkurrencer mod Södra Skånska Regementet
(P7) står vi overfor et nyt ”sort øjeblik” - for mig nok det ”sorteste øjeblik” i
min tid i foreningen. Dette blev sådan set forudset i historiebøgerne, allerede fra det første P7-jubilæumshæfte i 1981, og ret beset er det et mirakel,
at mens alle andre regimenter blev nedlagt, er det P7, der som det eneste i
det sydlige Sverige er forblevet. Men nu gik det altså ikke længere. Der er
dog fortsat håb, og efter Høje Formands, skydeinspektørens og feltsportsinspektørens møde med P7 ser det ud til, at samarbejdet kan fortsætte.
Læs FORMANDENs referat af mødet - side 5.

Læs meget mere om AS’s historie - og de ”sorte øjeblikke” - i historiebøgerne - se SALG - side 6.
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2532
555

Afdøde



Leif Rehn
Maj
Erik Gøtzsche-Larsen 17. juni

Æret være deres minde

Runde fødselsdage 2013
23.
28.
10.
10.
23.

sep.
sep.
okt.
okt.
okt.

4151
3990
3999
4188
162

Mathias Hertz
Hans Jørgen Vaaben
Alex Bech
Peter Antonius
Svend Trier

35 år
50 år
50 år
45 år
90 år

Planlagte og gennemførte arrangementer i 2013
Januar
17.00
Januar
5. februar
19.30
16. marts
18. april
18.30
18. april
20.00
20.-21. april
(4. april)
Aflyst
21. maj
17.00
(15. juni)
Aflyst
15. juni
23. juni
19.00
13. august
17. august
10.00
17. august
---------------------------11. september 17.00
24. september
26. september
21.-22. sept.
28.-29. sept.
6. oktober
26. oktober
1. december
7. december
10.00
19. oktober
?. december
18.00
17. december
19.00

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

Sæsonstart
Sæsonstart
Årsmøde
Sæsonstart
Forloren skildpadde
Generalforsamling
Forårsklargøring
Klubmesterskab O-løb
Sæsonafslutning
P7-AS
”AS-P7” - Grill (uden P7)
Sct. Hans aften
Sæsonstart - kortdistance
Klubmesterskab O-løb
Sæsonstart - langdistance

Husum Skole
DGI-byen
Hos 1. feltsportsinsp.
Kalvebod / SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Husum Skole / Bjerget
København / Bjerget
SKAK-huset
Bjerget (se side 3)
DGI-byen
Bjerget
SKAK-huset

Gymnastik
Feltsport
Feltsport
Sandbjerg
Skydning
Skydning
Skydning
Hjemmeværn
Feltsport
Feltsport
Gymnastik
Skydning

Sæsonstart
Geværtræning
Geværtræning
Efterårsklargøring
Universitetsmatch
Pistol terræn
Sidste skydedag langdist.
Bøftur
Bøftur
Åbent klubm. O-biathlon
Juleafslutning
Juleafslutning

Husum Skole
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Ulfborg
Bjerget
SKAK-huset
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

Adresseændringer skal sendes til kontoret.
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Nye tiden for AS-P7 konkurrencerne ?
Som det er de fleste bekendt, har vi ikke gennemført AS-P7 i år. Det er der flere grunde til,
og jeg vil her give en kort forklaring og status på
denne særlige situation.

tet at overføre samarbejdet med AS til SKIF. En
konsekvens heraf er bl.a., at det efter nærmere
aftale er nødvendigt at reducere på middagen
om aftenen samt omfanget af præmier.

Ultimo maj i år modtog AS et brev fra chefen for
Södra Skånska Regementet, P7, hvori han
meddelte, at P7 ikke var i stand til at stille hold
til den årlige AS-P7 konkurrence, som i år var
aftalt til den 15. juni. Afbuddet skyldtes primært,
at mange potentielle konkurrencedeltagere var
udsendt på mission. I samme brev meddelte
regimentschefen endvidere, at regimentet
grundet væsentlige strukturændringer og krav
om ressourcemæssige besparelser desværre
så sig nødsaget til at afslutte det mangeårige
samarbejde med AS.

I betragtning af regimentets størrelse har SKIF
ikke specielt mange medlemmer, og det blev foreslået, at vi fremadrettet bør være opmærksomme på, at tilpasse konkurrencerne i retning
af hvad medlemmerne interesserer sig for.

Regimentet beklagede beslutningen, men foreslog samtidig, at samarbejdet evt. kunne overføres til regimentets idrætsforening, SKIF. Endelig blev AS inviteret til Revinge den 14. august med henblik på at drøfte muligheder og
begrænsninger ved et fremtidigt samarbejde
med SKIF.
På denne baggrund deltog undertegnede samt
skyde- og feltsportsinspektørerne den 14. august i et møde på Revingehed.

P7 foreslog i maj, at årets konkurrence blev flyttet til efteråret. AS vurderede, at 5. oktober var
eneste mulighed, men heller ikke denne dato
passede P7. Derfor er det besluttet ikke at gennemføre nogen konkurrence i 2013. Til gengæld
har vi inviteret P7 til Danmark tentativt den 24.
maj 2014. Dette er - efter ønske fra P7 - lidt tidligere end normalt.
Konklusionen på AS-P7 samarbejdet er således,
at samarbejdet videreføres i regi af SKIF og i
princippet med de samme konkurrencer, der
dog fremadrettet bør tilpasses medlemmernes
interesser. Til gengæld er svenskerne nødt til at
reducere på det kulinariske niveau samt omfanget af præmier.
Aksel M. Iversen

Ved mødet takkede regimentschefen, överste
Michael Nilsson, for det mangeårige samarbejde og beklagede, at P7 var nødt til at bringe det
til ophør. Ved lejligheden overrakte översten AS
regimentets våbenskjold.
SKIF deltog også i mødet, og var repræsenteret
af formanden, Pär Olanders, næstformand,
Sven Wildmark samt Sigvard Andersson.
Regimentet gav tilsagn om i et vist omfang at
stille fornødne faciliteter til rådighed for SKIF,
og under disse forudsætninger blev det beslutxxx

Överste Michael Nilsson overrækker
P7’s skjold til Høje Formand
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Sct. Hans aften

Som traditionen byder, var der også i
år Sct. Hans aften på Bjerget med
god deltagelse. Denne gang var ansvaret for middagen lagt i hænderne
på gymnastiksektionen, som klarede
opgaven med absolut bravour.
Båltalen holdtes af Mogens Camre,
som fremhævede betydningen af at
fastholde traditioner som denne. Eneste rigtige problem i år var at få ild i
bålet, men det lykkedes da også langt
om længe.
På Toppen før middagen

Historiebøger
1911
1916
1926
1936
1946
1966
1981
2002 Sandbjerg
2010 AS-P7
2011 150 år

Udsolgt
100 kr.
100 kr.
75 kr.
75 kr.
Gratis
50 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.

Sæt historiebøger (- 1911):
Tilbud: 600 kr.
Ny sangbog
Blazermærke
Stofmærke
Uglenål
Sticker

? kr.
150 kr.
10 kr.
50 kr.
Gratis

AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester.
Slips # 135: Sherwood Foresters
Købes direkte på www.bensonandclegg.com

Købes hos kontoret
4817 0017 / kontor@as-kbh.dk

Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren
4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk

eller spørg i sektionerne
og på Bjerget
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God stemning, god mad, vin og øl

Mogens Camre holdt båltalen
- - - det var lidt vanskeligt at få ild i bålet

Bålet
- - - da det endelig kom i gang
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Tilladelse til græsarmering af P-plads
Efter en stille sommer er der atter gang i
aktiviteterne på Høje Sandbjerg. Det gælder foreningens egne aktiviteter, som klubmesterskaber i O-løb og senere ved et større stævne i orienteringsbiathlon samt feltskydning på pistol, ligesom udlejning til
medlemmer og andre interesserede. Afgørelse af fredningssagen Søllerød Naturpark
venter vi stadig på, mens vi krydser fingre
for, at myndighedernes indgreb vil blive til
at leve med.
Et projekt er dog afgjort. Vi har efter næsten
to års ventetid fået godkendelse af at
græsarmere parkeringspladsen.
Projektet dækker tre pladser, hver til fem
personbiler. Her vil der blive lagt nogle
stærke plastrammer, som græsset kan gro
op igennem, så vi får ordentlig fremkommelighed for køretøjerne specielt i ydersæsonen, uden at det vil skæmme grunden væsentligt. Arbejdet forventes iværksat ved
fælles indsats til efteråret.

Arbejdsweekend - lørdag-søndag den 21.-22. september
Selvom lejren har det godt, er der løbende vedligeholdelse, som trænger sig på. På grunden,
hvor vi nu har ventet på en fredningsafgørelse
siden juni sidste år, er der også arbejder som
trænger sig på, og som vi trods det påbudte
ændringsmoratorium er nødt til at udføre.

Enhver, som har interesse for Høje Sandbjerg,
eller blot vil støtte foreningen, kan møde op kl.
10, hvor vi i depotmessen over en bitter dram,
vil fordele opgaverne. Kunne du tænke dig at
høre mere, så meld dig som Sandbjerger og
kom på inspektionens mail-liste.

Fest på Bjerget

Lejren bruges efterhånden til mangt og meget herunder i høj grad også til medlemmernes festlige lejligheder. Senest var det
sangbjerginspektørens
70 års fødselsdag
den 16. august 2013,

men det ønskede han ikke at udbasunere
med store overskrifter, så det gør vi selvfølgelig ikke. Men det var nu en god fest.

En flyvende Lanciers sent på aftenen
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Klubmesterskab
i orienteringsløb
17. august 2013

Deltagerne iført deres flotte
nye OAS-feltsport trøjer

Vi startede med at iføre os vores ny AS trøjer,
hvorefter vi gin lidt over en kilometer til den
samlede start i skoven. Banelæggeren - Ulrik var ikke til stede (han var til EM), men han
havde lavet en vanskelig bane. Det øsregnede, og skoven var tæt og tung, men alle kom
da hjem i god behold.

Nogle var bedre end andre, men sådan er det jo
altid. 6. og 7. pladsen afgjordes på 3 sekunder.
Den efterfølgende udendørs frokost - med Løppenthiens og Goth og koner som tilløbende blev traditionelt hyggelig - og regnen holdt oven i
købet op, så vi fik endnu en god dag.

Resultat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carsten Sveding
Peter Werling
Birger Hoff
Nis Schmidt
Vagn Laursen
Torkild Glaven
Niels Erik O. Hansen
Erling Heidler

73 minutter
77
86
95
108
113
113
Udgået, mgl. poster

Carsten modtager pokalen fra Nis
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Mindeord

To gamle
feltsportskæmper
er ikke mere
Edvard Zeuthen og
Mogens Halbye ved
AS-P7 konkurrencen
i Sverige i 1958

171 Edvard Zeuthen

2164 Mogens Halbye

Cand. pharm. og provisor
født den 25. august 1919
døde den 18. november 2012.

Civilingeniør og direktør
født den 23. februar 1926
døde den 24. juni 2013

Zeuthen overtog i 1954 ledelsen af orienteringssektionen fra Iver de Hemmer Gudme,
som i 1949-50 havde lagt grunden til sektionen.

Halbye vandt i årene 1952-59 fire gange det
danske mesterskab i orientering under DOF.
Han var tillige deltager på det danske landshold.

Zeuthens indsats var afgørende for at videreføre den lille orienteringssektion. Han var ikke blot
sektionens leder, men var også sekretær, kasserer og holdt sammen på alt i denne del af AS.

Halbye var også en fin feltsporter med sans for
disciplinerne pistolskydning, kortlæsning, afstandsbedømmelse mv.

Han var en strålende orienterer og vandt bl.a. i
1951 individuelle sejre i vore opgør mod svenske P7. Sammen med Zeuthen var vi i de år
desuden deltagere overalt i landet - og i Skåne.

De var begge selvskrevne som deltagere i de
årlige stævner mod P7. Således også i konkurrencerne ved Esphult i Skåne den 1. juni 1958,
hvorfra ovenstående foto stammer.
2405 Finn Falkenstjerne Beck

Links - hvor I kan læse/se mere om hjemmeværnets deltagelse i ”Golden Coyote” øvelsen:
http://www.flickr.com/photos/67140691@N08/sets/72157634217798142/?share=mail
http://www.kotatv.com/story/22637895/danes-command-the-hills-in-golden-coyote-training
http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/HD%20K%C3%98BENHAVNS%20VESTEGN/Nyheder/Sider/GoldenC
oyote.aspx
http://film.hjv.dk/video/8310033/hjemmevaernet-til-golden-coyote-i-usa?source=facebook

11

AS på øvelse i South Dakota
6.-22. juni 2013
Akademisk Skytteforening var godt repræsenteret til årets Golden Coyote øvelse i South Dakota, USA. AS HJV Inspektør, 4241 Christian
Bergqvist, i anledning af øvelsen udnævnt til
kaptajn, samt 4378 Kristian Hansen og 4159
Christian Øelund, begge menige, viste AS’s
farver. Alle indgik de i Totalforsvars Sjællands
styrkebidrag til årets Golden Coyote øvelse, en
årligt tilbagevendende US Guard øvelse, som
gennemføres af US National Guard i South Dakota, og som normalt besøges af op til 4000
soldater. Primært fra USA, men som følge af et
nyt samarbejde mellem US Guard og det danske hjemmeværn nu også med et styrkebidrag
fra Danmark.
Kristian Hansen og Christian Øelund indgik i en
sammensat infanterideling (INFDEL), hvor en
gruppe kom fra Jonstrup, en fra Hillerød og den
sidste (samt delingstroppen) kom fra Infanterikompagni CITY. Derudover var der en deling
ingeniørsoldater fra hæren og en kadre erfarne
officerer fra hjemmeværnet, der skulle arbejde i
diverse stabe. Christian Bergqvist var blandt de
sidste og kom reelt til at fungere som assisterende lejrkommandant for lejren, som INFDEL
indgik i.
Træningen forud for øvelsen, startede i april
med to weekender samt hver mandag aften
inden udsendelsen. Det var en stor udfordring
med sammensatte grupper, hvor kun få havde
arbejdet sammen før, en sergentgruppe der
blev flyttet rundt på og en masse officerer/instruktører, der ville debattere under udførelsen. Men det gik.
Hjemmeværnsdelingen var blevet designeret
som Force Protection og blev tilknyttet 94 MP
kompagni (militærpoliti) fra Boston. Derved kom
delingen ikke blot til at deltage i MP opgaver,
men reelt at fungere som Rapid Respons Team
ved angreb på lejren, som de var tilknyttet. Den
indledende frygt for at blive indsat til opgaver,
xxx

Tre glade AS soldater på øvelse i USA.
Hansen, Bergqvist og Øelund.

Starteftersyn på Humvees.
Bemærk Dannebrog.

Joint excercise. Specialist Chriss står med
min Saw. Det er mig (Hansen) der kører.
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Debriefing efter handlebane.
Klar til at indtage ”Hamburger Hill”. Handlebanen hed “rough terrain patrol”. Den startede i
1200 meters højde, og så gik det bare opad, og
det var en af de varmeste dage.

Tools of the trade,
vedligeholdte og klar til aflevering.

Luksus teltet. Bag den sorte afskærmning havde vi Lounge område. Til venstre er ”baren”
med pasteuriseret mælk, vand og feltrationer.

Breakfast of Champions !
Øelund nyder morgenmaden i FOB Custer.

En enkelt fridag som turist.
Øelund foran Mount Rushmore.

13
som trafikregulering og kontrol af sikkerhedsseler, blev derved heldigvis gjort til skamme, og i
stedet stod den på daglige handlebaner.
Delingen startede således med hente Humvees, oprette lejr og flytte ud i FOB (Forward
Operating Base) Custer, en improviseret lejr på
linje med dem, som oprettes og drives i f.eks.
Afghanistan. Her dog henlagt til det noget mere
fredelige Custer State Park, midt i Black Hills,
et helt fantastisk reservat i 1200 meters højde,
opkaldt efter navnkyndige Custer, som passerede igennem på vej til sit endelige slag ved
Little Big Horn. Mens der for 100 år siden var
fyldt med vilde indianere, var området i dag
primært beboet af store flokke af bisonokser. Et
dyr, som det kan oplyses, ikke stopper for noget som helst og som man absolut ikke ønsker
at stå i vejen for.
Efter ankomst til lejren, blev Bergqvist udnævnt
til assisterende lejrkommandant og placeret
bag et skrivebord, mens INFDEL med Hansen
og Øelund løbende roterede mellem handlebaner, opgaver i lejren (såsom køkkentjans, vagttjeneste etc.) og lange køreture frem og tilbage
fra Rapid City. I starten havde INFDEL kun begrænset interaktion med amerikanerne og fungerede selvstændigt. Efter lang tid lykkedes det
at få brudt barrierene og isen og få samarbejdet op at køre.

Øelund slapper af som vognkommandør. I baggrunden har vi en flok bison. De smagte skønt.

AS’s hjemmeværnsinspektør - Bergqvist
- bag sit skrivebord og i arbejde, som
assisterende lejrkommandant.

Vi fik M16a2 (+ 1-2 granatkastere per gruppe)
og 2 SAW (M249 5.56 kaliber) per gruppe udleveret. Derudover fik vi lidt uddannelse i
M240B (7.62 kaliber let maskingevær). Køretøjerne var Humvees og vi havde både pansrede
og lette modeller.
Det skal siges, at der kom nogle høje herrer og
kiggede til os. Bl.a. Barak Obamas militære
rådgiver inspicerede de danske hjemmeværnssoldater, og han var meget imponeret over vores niveau, samt at vi ikke fik løn.
Flyveturen hjem var lang - - - - meget lang.
Heldigvis havde vi lang ventetid i Minnesota
hvor deres veteranhjem er FANTASTISK!
4378 Kristian Hansen
Forfatterens diplom

Tre AS’ere på besøg i veteranhjemmet i Minnesota’ lufthavn. Udover at hvile og se tv kunne soldater her får en kop kaffe, en sodavand
eller noget at spise. Hjemmet drives af frivillige, ofte pensionerede amerikanske soldater.
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Motionsgymnasternes sommerafslutning
21. maj 2013
På Husum Skole sluttede gymnastikken planmæssigt tirsdag d. 30. april.
Vi havde så fået tildelt sal på Bellahøj Skole i
maj måned - ikke alene tirsdag men også fredag, hvorfor vi flyttede fredagsgymnastikken fra
Korsager Skole til Bellahøj. Inden vi kom i gang,
var skolekonflikten i mellemtiden afblæst, og
alle gymnastiksale blev inddraget til eksamener,
så første og eneste gang på Bellahøj Skole fik
vi lov til at gøre gymnastik i aulaen - nu da vi
var kommet !
Sommerafslutningen kunne således ikke indledes i en gymnastiksal. Men mange af os mødtes uden for gymnastiksalen på Husum Skole
og drog til Høje Sandbjerg. Vi blev 14, idet to
desværre meldte fra i sidste øjeblik grundet ?
hhv. sygdom, medens formand og kontor (Erling) stødte til sammen med selvtransporterende gymnaster inkl. flere af de trofaste "gamle",
der kommer, når vi samles i muntert lag.
Vi havde satset på udendørs gymnastik eller på
en løbetur i skoven eller på en tur til Toppen for
de aktive, men vejret var ikke det bedste, så de
fleste hyggede sig inde eller ude alt efter fodbe
klædning. Nogle dækkede bord og resten søgte
xxx

at finde snapseglassene, som åbenbart gemmes af vejen på linje med håndvåben og skarp
ammunition.
Leif havde medbragt sild, kaffe og søde sager,
og Steen ankom med smørrebrødet, og så var
der lagt op til hygge på vanlig vis omkring et
langbord i mandskabsmessen.
Leif Berg-Sørensen takkede som instruktør for
sæsonen og manede til hjemlig træning i sommertiden. Leif blev takket for sin store og utrættelige indsats for gymnastikken og for kammeratskabet, og han fik overrakt en beskeden flaske. Steen blev takket for sin transportable af
maden og fik overrakt en beskeden æske chokolade til fruen, der havde kreeret de individuelt
ønskede stykker med ost.
Det blev annonceret, at sæsonen september
2013 - maj 2015 så ganske uvis ud, idet der af
uklare årsager ikke var blevet søgt gymnastiksal rettidigt. Efterfølgende er det imidlertid lykkedes at få gymnastiksal på Brønshøj Skole
både tirsdag og fredag. Juleafslutning og sommerafslutning ser således ud til at være reddet
de næste par år!
3098

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

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen.
Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice.

Adresseændringer skal sendes til kontoret.
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AS-P7 erstatningsarrangement
15. juni 2013

Det svenske hold meldte desværre fra årets
konkurrence i skydning og feltsport, som var
planlagt afviklet den 15. juni. I stedet inviterede skydeinspektionen til et erstatningsarrangement, hvor skytterne kunne skyde de baneskydninger, som ellers indgår i konkurrencen
mod P7, og til grill- og præmiefest med gæster, bl.a. Høje Formand og de tre X’er.
Konkurrencen var lettere modificeret, så riffelskytterne kunne nøjes med at skyde liggende
og pistolskytterne benytte tohåndsfatning.
På riffel deltog 13 skytter, hvoraf 4 liggende
skytter. På pistol deltog 10 skytter, hvoraf 5
med tohåndsfatning. Her kunne vi også glæde
os over, at tre feltsportere valgte at deltage.
Lars Worsaae vandt svensk hovedskydning
for stillingsskytter med 135 point, mens der
var tre skytter, der fik 133 point, så der skulle
fintælling til at afgøre, at Palle Skovhus løb af
med andenpladsen.. Mette Harder vandt den
svenske hovedskydning for liggende skytter
med 117 point med Svend Ebbensgaard på
andenpladsen med 110 point.

Dansk hovedskydning for stillingsskytter blev
vundet af Finn Scheibye med 142 point, nr. 2 blev
Lars Worsaae med 136 point. Paulo Ferreira var
bedst i dansk hovedskydning blandt de liggende
skytter med 136 point. Peter Ingemann blev nr. 2
med 133 point.
I det samlede resultat vandt Finn Scheibye stillingsskydningen med 275 point, mens Mette Harder vandt den liggende skydning med 247 point.
I pistolskydningen med enhåndsfatning vandt
Christoffer Jespersen finpistol skydningen med
559 point og den militære hurtigskydning med
554 point og blev derfor en overlegen vinder af
den samlede skydning. Troels Lenda blev en lige
så sikker runner up med to andenpladser med
henholdsvis 533 og 542 point.
Pistolskydning med tohåndsfatning blev afgjort
på marginalerne, da Nis Schmidt og Carsten
Sveding stod lige på placeringspoint. Nis vandt
med 1.002 skudte point mod Carstens 994 skudte point. Jeg har lovet ikke at omtale Høje Formands resultater.
3745 Scheibye

Se resultater og flere billeder på de følgende sider.
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Grill-spisning udendørs - - -

- - - og indendørs

VIP bordet

Præmieoverrækkelse og præmieftokost 2012
Mette Harder modtager sin præmie

- - - men som
sædvanligt tog
Finn Scheibye
og Christoffer
Jespersen sig
at hovedparten
af præmierne

Høje Formand takkede
for initiativet og udtrykte
håbet om, at det ville
lykkes at videreføre
konkurrencen med
P7’s deltagelse i
mange år endnu
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Riffelskydning

Pistolskydning

Skyttenr., navn
L1

Svensk hovedskydning
L2
K+S
I alt

Pl.

Liggende skytter:
4231 Mette Harder

35

40

42

117

1

4369 Svend Ebbensgaard

44

41

25

110

2

3771 Peter Ingemann Olsen

32

35

43

110

3

4377 Paulo Ferreira

33

27

26

86

4

3898 Lars Worsaae

42

49

44

135

1

4276 Palle Skovhus

44

48

41

133

2

4155 Christian Balle Mortensen

45

48

40

133

3

3745 Finn Scheibye

49

47

37

133

4

4230 Ola Hvamstad

45

43

38

126

5

4315 Regin Gaarsmand

40

47

38

125

6

3881 Thomas Fjeldborg

47

47

30

124

7

3512 Svend Mørup

44

43

33

120

8

3793 Morten Hammer

41

41

35

117

9

L

Dansk hovedskydning
S
K
I alt

Pl.

4377 Paulo Ferreira

136

136

1

3771 Peter Ingemann Olsen

133

133

2

4369 Svend Ebbensgaard

131

131

3

4231 Mette Harder

130

130

4

Stillingsskytter:

Skyttenr., navn
Liggende skytter:

Stillingsskytter:
3745 Finn Scheibye

50

45

47

142

1

3793 Morten Hammer

48

46

44

138

2

4315 Regin Gaarsmand

49

43

46

138

3

3898 Lars Worsaae

49

42

45

136

4

3881 Thomas Fjeldborg

48

43

41

132

5

3512 Svend Mørup

50

40

41

131

6

4230 Ola Hvamstad

48

41

42

131

7

4276 Palle Skovhus

47

43

41

131

8

4155 Christian Balle Mortensen

47

40

41

128

9

Skyttenr., navn

Riffelskydning total
Svensk Dansk
I alt

Pl.

Liggende skytter:
4231 Mette Harder

117

130

247

1

3771 Peter Ingemann Olsen

110

133

243

2

4369 Svend Ebbensgaard

110

131

241

3

86

136

222

4

3745 Finn Scheibye

133

142

275

1

3898 Lars Worsaae

135

136

271

2

4276 Palle Skovhus

133

131

264

3

4315 Regin Gaarsmand

125

138

263

4

4155 Christian Balle Mortensen

133

128

261

5

4230 Ola Hvamstad

126

131

257

6

3881 Thomas Fjeldborg

124

132

256

7

3793 Morten Hammer

117

138

255

8

3512 Svend Mørup

120

131

251

9

4377 Paulo Ferreira
Stillingsskytter:

Finpistol
Skyttenr., navn
Prc.
Enhåndsfatning:
4111 Christoffer Jespersen
284
4317 Troels Lenda
262
4219 Alexander Khalileev
278
4195 Alex Datcu
252
4253 Lars Hartmann
266
Tohåndsfatning:
4166 Nis Schmidt
4206 Carsten Sveding
4283 Markus Pedersen
4294 Pilar á Porta
3849 Aksel Iversen

261
240
247
235
170

Duel

I alt

Plac.

275
271
255
260
224

559
533
533
512
490

1
2
3
4
5

238
245
195
181
192

499
485
442
416
362

1
2
3
4
5

Militær hurtigskydning (cal. .22)
Skyttenr., navn
10 sek 8 sek 6 sek
Enhåndsfatning:
4111 Christoffer Jespersen
191
188
175
4317 Troels Lenda
189
179
174
4219 Alexander Khalileev
187
173
158
4253 Lars Hartmann
177
165
169
4195 Alex Datcu
176
167
161
Tohåndsfatning:
4206 Carsten Sveding
4166 Nis Schmidt
4283 Markus Pedersen
3849 Aksel Iversen
4294 Pilar á Porta

163
174
169
162
156

179
170
161
135
136

167
159
161
158
134

I alt

Plac.

554
542
518
511
504

1
2
3
4
5

509
503
491
455
426

1
2
3
4
5

Pistolskydning samlet resultat
FinMil. Total
Skyttenr., navn
pistol hurtig plac.
Placeringspoint
Enhåndsfatning:
4111 Christoffer Jespersen
1
1
2
4317 Troels Lenda
2
2
4
4219 Alexander Khalileev
3
3
6
4195 Alex Datcu
4
5
9
4253 Lars Hartmann
5
4
9
Tohåndsfatning:
4166 Nis Schmidt
4206 Carsten Sveding
4283 Markus Pedersen
4294 Pilar á Porta
3849 Aksel Iversen

1
2
3
4
5

2
1
3
5
4

3
3
6
9
9

Præmiefrokost 2013
I forlængelse af erstatningsarrangementet for
årets AS-P7 match afholdt skydeinspektionen
præmiefrokost for skydere, ledsagere og VIP’er,
i alt 42 deltagere.
Frokosten blev holdt i SKAK-huset, hvor Nils
Mørch sørgede for grillbuffet med salat og brød.
Inspektionen havde sørget for øl, vand og vin til
rimelige priser.
Efter spisningen var der præmieoverrækkelse
fra såvel dagens AS-P7 erstatningskonkurrence
som konkurrencerne i 2012.
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Skydeprogram for langdistance - efterår 2013
Dato

AS-skydninger med fed skrift

Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger

Tirsdag 13. august

DDS Storkøbenhavn 200 m sommerskydn.

Lørdag 17. august

1. skydedag, 200m, 5.xxx 3x5
skud

Tirsdag 20. august,
torsdag 22. august
og
lørdag 24. august

DDS-S mesterskaber 25 m pistol,
Alle DDS skydninger på pistol og
50 m, 200 m og 300 m riffel. Se
riffel. Alm. træning aflyst.
DDS-S.dk, forsiden nederst t.h.

Lørdag 24. august søndag 25. august

DSU DM 300m ½ match og 40
ligg., Skibby

Tilmelding til finn@fcheibye.dk

Lørdag 31. august og
Søndag 1. september

DM geværterrænskydning individuelt og hold, Borris.

Tilmelding til
mhammer@post3.tele.dk

Lørdag 31. august

300m, alm. træning

De der ikke deltager i DM terræn

Lørdag 7. september

Kl. 12.00 – 14.00, introduktion af
nye skytter til udendørs skydning i AS.
Kl. 14.00 – 16.00, 300 m træning.

Introduktion, pistol kl. 10.00 –
12.00, riffel 12.00 – 14.00.

Lørdag 14. september

200 m 6. xxx, 3x5 skud

Lørdag 21. september

300 m 5. Foss, 15 skud liggende.
Nordisk program

Træning til Unimatch

Lørdag 28. september Søndag 29. september

DM 50 m, 200m og 300 m, Vingsted

DDS DM, Vingsted. 25m, 50m,
200m 300m. Tilmelding til
finn@scheibye.dk

Lørdag 28. september
Unimatch mod AS Århus og ASL
Oslo i Ulfborg. Riffel og pistol.
søndag 29. september
Lørdag 5. oktober

300 m, 6. Foss, 15 skud liggende, Collet pokal 3x10 skud

Lørdag 12. oktober

200 m, 7. xxx, 3x5 skud

Lørdag 19. oktober

300 m, 6. Foss, 15 skud liggende

Lørdag 26. oktober

200 m, 8. xxx, sidste skydedag

Alle DDS 200 m klasseskydninger.
Mød op i tidsrummet 16.30 – 19.00

Nordisk program, træning til Unimatch.

Langdistance riffel og terrænskydning pistol. Tilmelding til
betina.lynnerup@gmail.com

Point til Schmiegelow pokalen tæller dobbelt
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Træningstid lørdag kl. 13.00 – 15.45, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens
skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200m anlægget).
Resultater fra KS’ aftenstævner og øvrige åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men
tæller kun til foreningens øvrige skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag.
Efter aftale kan skydninger til skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag.
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.
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

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.

Adresseændringer skal sendes til kontoret.

Returneres ved vedvarende adresseændring.

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød

