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Nr. 4 - November 2015 - 79. årgang
Forsidebilledet: Efterårsarbejde på Bjerget - se side 10-11

Invitation
Kom til nytårskur på Bjerget
Lørdag 9. januar 2016 kl. 14 - 16.

Akademisk Skytteforening inviterer alle medlemmer med familie
til hyggeligt samvær på Bjerget.
Benyt muligheden til at gå en tur i det flotte terræn
og ønske dine foreningskammerater godt nytår.
Der vil blive serveret en kold og varm forfriskning samt æbleskiver.
For alt dette opkræves et beskedent beløb på kr. 20 pr. voksen.
Venligst tilmelding senest 5. januar til Høje Formand Aksel lversen
på mail: akselogkv@gmail.com eller tlf.: 42 73 19 20.
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Planlagte arrangementer
2015
5. december 10.00
6. december
8. december 16.55
15. december 19.00

Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Skydning

Bøftur (se side 13)
Bøftur (se side 12-13)
Juleafslutning
Juleafslutning

Bjerget / Rude Skov
Bjerget
Skole / Lyngby
DGI-byen

Forening
Gymnastik
Skydning
Feltsport
Feltsport
Skydning
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Feltsport
Gymnastik
Foren+Sky+Fsp
Skydning
Foreningen
Skydning
Skydning
Gymnastik
Skydning
Sandbjerg
Skydning
Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Skydning

Nytårskur (se side 3)
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Årsmøde
O-biathlon stævne
Sæsonstart - langdistance
Spisning
Generalforsamling
Arr. i anledning af befrielsen
Bjerget 100 år - reception mv.
Bjerget 100 år - middag
Klubmesterskab O-løb
Sommerafslutning
AS-P7/SKIF
Sidste skydedag
Sct. Hans aften
Sæsonstart - langdistance
Sæsonstart - kortdistance
Sæsonstart
Universitetsmatch
Arbejdsweekend
Sidste skydedag
Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

Bjerget
Brønshøj Skole
DGI-byen
Hos 1. feltsportsinspektør
Bjerget
SKAK-huset
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
(se side 5)
Bjerget / Rude Skov
Bjerget
Revingehed
SKAK-huset
Bjerget (se side 3)
SKAK-huset
DGI-byen
Brønshøj Skole
Århus / Ulfborg
Bjerget
SKAK-huset
Bjerget / Rude Skov
Bjerget
Skole / Lyngby
DGI-byen

2016
9. januar
- januar
- januar
- februar
- marts
- marts
- april
5. maj
13. maj
- maj
- maj
- juni
- juni
23. juni
- august
- august
- september
24.-25. sept.
- september
- oktober
3. december
4. december
- december
- december

14.00
17.00
19.30

18.30
19.30
13.00
18.00
17.00

19.00

16.55

10.00
16.55
19.00

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv.
kan også ses på www.as-kbh.dk
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3818
4474
3311



Afdøde

Peter Pajhede Nielsen
9. sept.
Morten Borch
Sept.
Ove Popp Poulsen
20. sept.

Æret være deres minde

Bladets tidsfrister i 2016
1.
2.
3.
4.

mandag
mandag
mandag
torsdag

22. februar
9. maj
22. august
10. november

Runde fødselsdage 2015 & 2016
21.
22.
23.
26.
29.
3.
9.
21.
16.
22.
24.
28.

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
jan.
febr.
febr.
febr.
febr.

3963
4235
4457
4294
3166
4179
3
3505
3976
3884
1182
1518

Thomas Klingemann
Kitt Bjerregaard
Jesper Linders
Pilar à Porta
Steen Kledal
Jørgen Nielsen
Axel Guldbrandsen
Kay Søren Nielsen
Anders Poulsen
Sven Erik Brockhuus
Mogens Grønlund
Arne Steen Sørensen

Til lykke

Høje Sandbjerg lejren har
100 års jubilæum i 2016.
Det vil blive fejret på behørig vis

fredag 13. maj
Arbejdsgruppen er ved at være klar med en god plan.
Der bliver tale om en højtidelighed med reception
for gæster og medlemmer om eftermiddagen og
middag for medlemmer med familie om aftenen.

Reservér allerede nu dagen.
Invitation og detaljer kommer i næste nummer af bladet.

50 år
30 år
25 år
50 år
80 år
45 år
90 år
70 år
70 år
85 år
95 år
90 år
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Porto

Sponsorindtægter til AS

Nu til dags er der ikke så mange mennesker i
Danmark, som bruger porto/frimærker til forsendelser. Men der bruges porto til udsendelse af
kontingentopkrævningen fra foreningen, hvis du
da ikke allerede har tilmeldt dig Betalingsservice
eller en anden form for automatisk betaling via
din bank.

Du kan generere sponsorindtægter til AS
uden at det koster dig noget!

Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde
kontingentopkrævningen til Betalingsservice.
Hvordan gør man ?
Den bedste løsning er nok at gå ind på
http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
bliv-medlem. Her er et link til Betalingsservice,
som er let at udfylde med dine data, hvorefter du
får opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får
tilmeldingen lavet inden girokortet udsendes, skal
du stadig betale det første girokort på ”gammeldags vis”.

I maj nummeret af AS bladet blev det beskrevet, hvordan du kan støtte foreningen ved
at tilmelde dit Dankort til Klubliv Danmark.
Foreningen vil gerne have den støtte, så
find det gamle blad (nr. 2-2015, side 5) frem
og læs, hvordan du tilmelder dig. Gerne både
dit eget og din eventuelle partners Dankort.
Hvis du ikke kan finde bladet, så skriv
venligst en mail til kassereren, så vil jeg sende dig et særtryk af indlægget.

3448 Scheibye, kasserer

Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter
Popp, som var ugift og barnløs, har testamenteret hele sin formue til ”Ove Popp Poulsens fond for
Akademiske Skytter”. Fondens afkast skal anvendes til støtte for Akademisk Skytteforenings formål.
Popp har i testamentet skrevet, at følgende aktiviteter skal nyde fortrinsret:
1. Etablering og vedligeholdelse af faciliteter, som støtter skydeinspektionens virke i såvel social
som sportslig henseende.
2. Øvelsesaktiviteter i skydeinspektionerne i Århus, Oslo og København med tilknytning til Universitetsmatchen.
3. Vedligeholdelse og nyanlæg på Høje Sandbjerg.
Han bestemte desuden, at bestyrelsen af fonden skal bestå af Høje Formand, Skydeinspektøren og
Sandbjerginspektøren.
Akademisk Skytteforening er Popp dybt taknemmelig for hans rundhåndede arv, som vil give os den
ekstra frihed, der skal til for ikke blot at bevare, men udvikle vore aktiviteter, især indenfor skydning.
Fonden vil give foreningen en kærkommen lejlighed til at mindes Ove Popp Poulsen i de kommende
år.

Tak af hjertet.
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Ove Popp Poulsen
in memoriam
 12. juli 1925 -  20. september 2015
Efter en kortere hospitalsindlæggelse sov Ove
Popp Poulsen stille ind natten til den 20. september få måneder efter sin 90-års fødselsdag.
Popp, der altid blev kaldt og omtalt som sådan i AS, har igennem en lang årrække gjort en
helt enorm indsats for Akademisk Skytteforening. Først i Akademisk Skytteforening, Aarhus, siden i Akademisk Skytteforening.
Skydeafdelingen i AS Aarhus blev reelt først
stiftet i 1957, og Popp deltog allerede i 1958
som skytte i den 1. Universitetsmatch mellem
AS Aarhus og AS på Vestereng Skydebane i
Aarhus. Fra 1959 indtrådte Popp i bestyrelsen i
AS Aarhus og blev i 1961 skydeinspektør i AS
Aarhus, fra 1962 med samtidig funktion som referent til AS-bladet og fra 1965 som fuldgyldigt
medlem af redaktionen.
I 1966 flyttede Popp til København og blev
medlem af Akademisk Skytteforening. I 1974
indtrådte han som skydeinspektør i foreningens
bestyrelse - en post han varetog frem til og med
1987. Allerede fra 1985 varetog Popp kassererposten sideløbende med posten som skydeinspektør. Popp fratrådte posten som kasserer i
oktober 2002 efter 28 år som bestyrelsesmedlem heraf de sidste 17 år som kasserer.

Popp modtog i forbindelse med
AS’s 150 års jubilæum i 2011:
 AS’s ”FORTJENT” medalje og
 Kommandørkorset af Akademisk
Skyttelags orden Minerva Skytte.

Undertegnede husker Popp som den næsten
permanente banevagt i det gamle skyderhus på
Kalvebod, hvor han nøje vurderede og kommenterede de resultater, som de enkelte skytter
præsterede. Ros lå ham dog ikke lige for. En
bemærkning i retning af: ”Nå et resultat på 14x
point er jo ikke helt ringe, men hvorfor skød du
dog den syver i stående ?” var mere en klassisk
Popp bemærkning.

Allerede inden, men måske mest efter sin
afgang som kasserer, har Popp ydet en stor
indsats ved de halvårlige træfældnings weekender på Høje Sandbjerg. Han deltog yderligere ofte i en mindre gruppe i det daglige arbejde på Bjerget. Efter hans 85-års fødselsdag, hvor han på grund af dårligt syn opgav at
køre bil, udtrykte han ofte savnet over det tidligere samarbejde.

Popps egne skydemæssige færdigheder nåede aldrig de store højder, hvilket han ofte selv
koketterede med. Så meget mere imponerende
var det, at Popp ivrigt deltog i pistolterrænskydninger og Unimatcher. Og desto mere prisværdig er hans indsats igennem en menneskealder
i AS’s bestyrelse som organisator og administrator.

Popp skal dog især huskes som den absolutte indpisker ved den årlige Universitetsmatch, hvor han deltog som skytte eller leder i
alle de skydninger, som jeg kan huske siden
1970.
Æret være Ove Popp Poulsens minde !
3745 Finn Scheibye
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Efter sommerferien startede vi tirsdag d. 8. september med 12 gymnaster plus lærer, og den
følgende fredag var vi lidt færre. Disse gode takter er fortsat i efteråret, hvor vi også har budt 2
nye gymnaster velkommen.
Den ene nye er Peter Havsteen, som vi gamle
redskabsgymnaster kender fra tiden i Studenterforeningens gymnastiksal i kælderen på H.C.
Andersens Boulevard i slutningen af 1960'erne,
og som via én eller anden kontakt med Høje
Sandbjerg erfarede vort fortsatte virke og tilmeld-

te sig motionsgymnastikken, da hans mangeårige tennismakker faldt for aldersgrænsen el. lign.
Den anden er Peter Tscherning, som tilmeldte sig tidligere på året, men som først netop er
startet på gymnastikken, - formentlig fordi terrænsportsaktiviteterne i AS's afdeling og i forsvarets ditto afdelinger drosles lidt ned på denne
årstid. Peter T. er vist også aktiv skytte i foreningen !
Endnu engang velkommen til begge.
PML

Juleafslutningen afholdes den 8. december (jf. udsendt invitation)


Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30



Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7,
drengesal 105 (indgang A og via musiklokalet til drengegymnastiksalen).

Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30
Korsager Skole, Husum, indgang Gislingevej 16 (fælles indgang kl. 17.00 præcis
og fælles udgang ca. kl. 18.20).

Leifs mobilnummer er 8151 1545, - hvis du undtagelsesvis skulle blive lidt forsinket.

Høje Sandbjerg lejren har snart 100 års jubilæum,
som fejres med højtidelighed, reception og middag
fredag 13. maj 2016
Reservér allerede nu dagen.

HUSK tilmeldinger til
Bøfturene
Nytårskuren

(se side 12 og13)
(se side 3)
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Forbedringer i
mandskabsmessen
Dagligdagen i vor smukke og velfungerende lejr
har vist os, at der er mulighed for at forbedre
forholdene i mandskabsmessen. Den aldrig
hvilende sandbjerginspektion har derfor fremlagt følgende projekter, som vil blive forelagt
bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde.

en række problemer med den. Røgplade og
røgkrans falder jævnligt af. Der er problemer
med at dosere de to spjæld til under- og overluft. Håndtaget til lågen bliver meget varmt. Og
som det sidste er glaslågen revnet. Da ovnen,
som er den mest brugte i lejren samtidigt mangler ny teknologi, som begrænser forureningen
og varmer bedre, har vi besluttet, at udskifte
den. En moderne Svendsen pejs er vort foretrukne valg, som vi tror, vil falde i alles smag.
Videoprojektor

Akustik
Når der er mange mennesker i messen, gør
akustikken med den lange efterklang, at det kan
være endda meget vanskeligt at høre, hvad der
bliver sagt. Det skyldes hovedsageligt det hårde
gulv. Gulvtæpper ville givetvis løse problemet,
men er ikke en praktisk option. Inspektionen har
derfor valgt at sætte lyddæmpende plader op i
loftet mellem spærene og tillige, for at øge
arealet, at sætte plader under bordene. Helt
godt bliver det ikke, men noget af efterklangen
skulle kunne fjernes. Projektet vil ikke ændre
udseendet af messen.

De gamle overheadprojektorer anvendes ikke
mere. I dag ønskes mulighed for at kaste billeder fra de allesteds nærværende computere op
på skærmen, hvad enten opgaven er foredrag
eller underholdning. Derfor ønsker inspektionen
at opsætte en god projektor, som kan anvendes
i dagslys, i loftet, så det umiddelbart er muligt at
trække et lærred ned og kaste briefingen fra
computeren op på skærmen via et fastmonteret
mellemkabel - i lighed med andre gode auditorier. Hvad der vel burde være naturligt for akademikere, også når de er i felten.

Stole i stedet for bænke
Dette er, har vi ladet os fortælle, en øm tå i foreningen. For mange ældre medlemmer er
bænkene en integreret del af lejren. De er også
praktiske og simple. Men når vi taler med brugerne, oplever vi meget ofte, at de gør sig store
anstrengelser for at bytte bænkene ud med de
stabel- og klapstole fra under- og depotmessen.
Efter lange overvejelser er vi derfor kommet
frem til, at der ikke synes at være nogen vej
udenom stabelstole. Inspektionen er på jagt
efter de helt rigtige stole, som dels er kønne,
dels gode at sidde på og nemme at stable. Så
bænkenes dage synes talte, med mindre bestyrelsen sætter foden ned. Sorry.
Pejsen
Varmekilden i mandskabsmessen er en udmærket Jøtul ovn med glaslåge. Men vi har haft
xxxxxxxxxxxx

Eksempel på en privat fest, hvor klapstole fra
depotmessen er bragt til mandskabsmessen
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Efterårsfarver den 25. oktober

Er der en biolog tilstede ?
Sandbjerginspektionen vil gerne have hjælp af
en biolog eller forstkandidat, idet vi skal have
opdateret eller detaljeret vor drift- og plejeplan
for øvelsesterrænet i Høje Sandbjerg.
Den nuværende version af planen dækker
2011-2021, og kan findes på vor hjemmeside
under ”Høje Sandbjerg” og ”Øvelsesterrænet”.
Da den kommende fredning Søllerød Naturpark vil kræve en tilpasning, og da planens
beskrivelse af vor fauna og flora er rudimentær,
er der behov for kyndig hjælp.

I Søen er der frøer, skrubtudser og snoge.
Men hvilke frøer ?
På de fredede overdrev skulle der være
spændende vækster, og vi har en liste over fredningsmyndighedernes opdagelser, men er planterne stadig til stede, og hvilke planter er særligt
sårbare ?
I planen beskriver vi plejen af de enkelte terræntyper. Under skoven er f.eks. anført, hvor
mange træer pr. hektar der skal bevares til størst
mulig alder, henfald og død. Men er det, det rigtige tal ? Og så fremdeles.
Er der et sagkyndigt medlem, som vil hjælpe,
forestiller jeg mig, at vi sammen til foråret laver
feltarbejdet, du giver informationer og råd, jeg
nedskriver og retter drifts- og plejeplanen.
Med venlig hilsen, Sandbjerginspektøren

Per Bannow rydder siv ved søen
den 25. oktober
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Efterår og vinter er skovtid
I sidste nummer af Bladet skrev jeg, ”at skoven
kaldte”, da efterår og vinter jo er skovtid. Det er
her, træer skal fældes, skæres op og kløves,
og der skal ryddes op på øvelsesområdet. Og
kaldet blev hørt. Arbejdet indledtes i den fine
sensommerweekend 26.-27. september, hvor
Sandbjergerne samledes på Bjerget. Lørdag
var der 8 og søndag 11 par villige hænder.
Ganske meget blev opnået herunder beskæring af lavt hængende grene, rydning af ahornunderskov og rensning af området foran mindepladen. Desuden blev selve teltet i gårdhaven taget ned fra sit stålskelet og lagt væk i Villaen for vinteren.
Men det meste af arbejdet blev lavet ude i
skoven, langs nordskellet, om Barfredsstenen
og på gymnastikpladsen. Snerren af adskillige
motorsave blandede sig med støjen fra traktoren og den sorte ridders anstrengte motorer.
Det opskårne træ samledes ved brændeskuret
i bunker efter længde og art, og på gymnastik
pladsen gnavede vi os vej ind i den store staxxxx

NEKROLOG

4168 Poul Bay Beenfeldt
(ex. Gymnast)

8. december 1939 - 20. juli 2015
Poul var civilingeniør af bygningsretningen og
medejer af et anerkendt rådgivningsfirma. Han
var derfor et oplagt emne til at bede om hjælp,
da foreningen i 2004-5 havde stort behov for
at få foretaget nødvendige beregninger af statikken i en projekteret bygning 5. Jeg kendte
Poul fra flere sammenkomster på Bjerget, og
efter nogen "parlamenteren" lykkedes et at få
ham til at påtage sig opgaven mod et symbolsk honorar til firmaet, så forsikringen i givet
fald kunne træde ind.
Poul var et stille menneske, der uden store
falbelader gik gennem tilværelsen og hjalp,
hvor han kunne. Det var en fornøjelse at møde ham og lytte til hans underbyggede gode
råd. Uden hans medvirken ville foreningen ikxxxxxx

bel af stammer, som kommunen havde flyttet
for os fra Toppen derned. Går du en tur i dag,
er kun lidt tilbage, for vi har haft fart i brændesalget, både i de større stammer, i triller og i det
opskårne brænde. Så nu er der plads til nye
fældninger.
Der er stadig mange træer på grunden, som,
selv om de fortsat lever, er beskadiget eller delvis væltede af de sidste års større storme. De
skal ned. Dels af sikkerhedsgrunde og dels fordi der er rift om brændet. Har du lyst til at være
med, så husk at melde dig som Sandbjerger og
komme med på maillisten.

ke have haft en bygning 5, idet tidsfristerne var
korte efter at finansieringen begyndte at komme på plads. Han pådrog sig desværre en
uhelbredelig sygdom, som førte til at han meldte sig ud, da han ikke længere kunne deltage i
foreningens liv. De metoder, vi med hans hjælp
bragte i anvendelse til bygning 5, blev videreført ved renoveringen af bygning 1 og 4 (og
dermed senere også bygning 2 og 3). Foreningen bør derfor takke ham in absentia for hans
indsats.
Personligt var han en afstressende kærkommen hjælp ved planlægning og udførelse
af de nævnte byggerier, og jeg er ham en personlig tak skyldig. Jeg var til stede ved hans
bisættelse i Sct. Jacobs Kirke, men forstod
først senere, at man på grund at hans rettidige
udmeldelse ikke deltog deri.
Æret være hans minde,
han var AS en god mand.
3363 Henrik Franck, ex. Sandbjerginspektør
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HJERTELIG TAK
for deltagelse ved bisættelsen den 18/9-15
af Peter Pajhede Nielsen (Kjæft 69)
tak for de smukke kranse og blomsterbuketter
Han vil blive dybt savnet

Med venlig hilsen familien

AS hjemmeværnssektion
Til AS jubilarer, medlemmer af AS og andre inviterede.
AS hjemmeværnssektion og Det LXX Kjæftorat har hermed
fornøjelsen af at indbyde til

BØFTUR

- søndag den 6. december 2015 - kl. 0930 - 1600

Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev videreført af HVK 6301,
som nu er fusioneret med Hjemmeværnskompagni KASTELLET.
AS og Kjæftoratet er derfor nu ene om at videreføre Korpsets og Kompagniets traditioner.
Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat, der gør det muligt at videreføre disse traditioner. Jørgen Pangel var tidligere CH/HVK 6301.
Det er i Pangels ånd, at Bøfturene fortsat gennemføres, og også dette års Bøftur vil blive afholdt
med respekt for dette.
Det er på årets Bøftur, at kammeraterne hædres efter fortjeneste for det forløbne år. Der uddeles derfor de sædvanlige legater og hædersbevisninger. Og så benyttes lejligheden også til at slide på
sangbogen.
Detaljer og program for dagen
Stillested:

Høje Sandbjerg Lejren, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte

Påklædning:

Uniform (kamp- eller tjeneste- efter eget valg og vejret) alternativt pæn civil med anlagte store dekorationer.

Medbringes:

Madpakke og AS sangbog.
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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 Christian Bergqvist, HJV Inspektør

Tilmelding senest 1. december til 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 Christian Bergqvist, som så sender dem en personlig invitation.

BØFTUR 2015
En begivenhed du ikke bør gå glip af !

Feltsportsinspektionen indbyder hermed til BØFTUR 2015. Årets højdepunkt hvad angår grublerier,
finurlige O-løbskort, undskyldninger for manglende postklip, kulde og sne (måske !) samt hyggeligt
samvær.
Alt dette finder du på Bjerget,

Lørdag den 5. december, klokken 10:00
Sidste års lykkelige vinder, Høje Formand, Aksel, glæder sig til at kaste deltagerne ud i nye kryptiske
udfordringer, der afsluttes med hyggeligt samvær over frokosten.

Tilmelding:

Du bedes straks dog senest søndag d. 29 november melde din deltagelse
til Nis (nschmidt@dow.com)

På dagen:

Husk en velsmurt madpakke og ditto stemmebånd, sangbogen, O-løbstøj til
dagens vejrlig, kompas og højt humør.
Feltsportsinspektionen sørger for tilbehøret til frokosten.
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AS feltsport har deltaget i DM Feltsport 2015
Et af årets højdepunkter for feltsportssektionen
er deltagelse i DM Feltsport, hvor sektionen
både rutinemæssigt og hjemmevant betræder
præmiepodiet, og 2015 skulle ikke være en
undtagelse. Et på papiret slagkraftigt hold blev
sammensat uden smålig hensyntagen til dåbsattester eller tilsvarende forstyrrende detaljer
med det ene formål at rydde præmiebordet i
størst muligt omfang. Idrætsforeningen Skive
Garnison havde for andet år i træk påtaget sig
opgaven med at arrangere mesterskabet, og
det var derfor en forventningsfuld skare, der
kørte mod det midtjyske for at lade sig indkvartere på Skive Kaserne. Her kunne man give
foreningens islæt af ældrebyrde og småbørnsfædre med søvnunderskud en lang og ubrudt
nats søvn, inden næste dags både mentalt og
fysisk udmarvende konkurrencer skulle håndteres.
Det var fokuserede løbere, der indtog morgenforplejning i kasernens cafeteria, hvor bexxxxx

Christian og skribenten,
Jørgen, studerer kortet
Troels, Kai og Christian
nr. 2 hold i Senior A
Peter nr. 1 i Veteran II

Birger modtager og fremviser
DMI’s guldmanchetknapper

tjeningsprincippet ”free flow” og mindre logisk
placering af spiseskeer dog bragte enkelte deltagere på grænsen til panik, men det skyldtes
formodentlig, at tankerne allerede beskæftigede
sig med BSA-reglen, magasinskifte og forskellen på østlig og vestlig misvisning.
Christian Saxe har gennem sin tid i Struer
indhøstet stor erfaring i kørsel på jyske landeveje, og således ankom vi helskindede til pistolfeltskydningerne, der gennemførtes i øvelsesterrænet ved Flyvestation Karup. En prøveskydning efterfulgtes af 3 gældende skydninger
mod feltmæssige mål, hvor skytterne blev presset af korte skydetider, magasinskifte, fremløb
til skydelinjen og forskellige skivestørrelser på
afstande mellem 10 og 50 meter. Skydningerne
var reelle og sværhedsgraden generelt stigende
fra første til tredje skydning. Således fik man
skilt fårene fra bukkene, uden at mindre rutinerede skytter ville falde helt igennem. Skydningerne byder ofte på ufrivilligt underholdende
xxxxx
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indslag, og denne konkurrence var ingen undtagelse, da en skytte tabte sit fyldte magasin
under magasinskifte og søgte febrilsk efter det i
lyngen, mens den alt for korte skydetid udløb.
Efter skydningerne blev vi sendt til afstandsbedømmelse ad en befalet marchvej. Opgaven
består i sin gribende enkelthed i at bedømme
afstande til 5 udpegede terrængenstande, der
er placeret mellem 50 og 1500 meter fra stationspunktet. En ædel militærdisciplin, der skulle
sikre, at soldaten kunne foretage korrekt valg af
retningspunkt under hensyntagen til afstand til
målet og hermed opnå træfning i første skud.
En af opgaverne var bedømmelse af afstand
til et træ, der stod så tæt på stationspunktet, at
det rent faktisk kunne stå på minimumsafstanden, og her lærte nærværende skribent igen, at
man skal fastholde første indskydelse, idet han
ændrede 62 meter til 55, og da korrekt afstand
var 65 meter betød denne ændring, at svaret
ikke lå indenfor ± 10% af korrekt afstand, og
disse 7 meter skulle blive forskellen mellem
fiasko og succes.
Dagens sidste konkurrence var den fysisk
mest krævende, idet man nu skulle gennemføre
vejfinding i Finderup Øvelsesterræn, der er
kendetegnet ved masser af tunge sandspor,
stejle skrænter og svært fremkommelige områder grundet tæt bevoksning kombineret med
stormfald. Da de første løbere løb fra start begyndte regnen at sile ned, og det gjorde ikke
fremkommeligheden bedre. Orienteringskortet
var trykt på vand- og rivfast papir, hvilket betyder, at man ikke behøver at emballere kortet i
en plasticpose.
Uheldigvis var nogen kommet til printe en del
af kortene på almindeligt printerpapir, og dette
sammenholdt med regnen betød, at flere løbere
til deres store frustration oplevede, at kortet
opløstes mellem hænderne på dem under løbet. En lidt ærgerlig arrangørfejl, der ikke havde
haft nævneværdig betydning på en dag med
tørvejr, men nu havde den afgørende betydning
for en fair afvikling af konkurrencen.
Troels Christiansen er en knivskarp orienteringsløber, og trods en på dagen lidt slatten
fysik var han i stand til løbe op med de bedste
løbere i det fysisk udfordrende terræn.

Tidsplanen for stævnet skred noget, da Kai
Willadsen var en af de sidste løbere i skoven,
og eftersom hans tid kunne have indflydelse på
holdresultaterne, var man nødsaget til at afvente hans målgang.
Dette gav dog de øvrige deltagere mulighed
for at revidere arrangørens evaluering af de forskellige opgaver, og selv små afvigelser kan
ikke skjules for Christians inkvisitoriske blik, så
dermed kunne flere resultater justeres i positiv
retning.
Langt om længe dukkede Kai op på målstregen, og præmieoverrækkelsen kunne indledes.
Sammenholdt med 2014 måtte AS notere en
mindre tilbagegang, idet Christian, Kai og Troels besatte 4., 5. og 6. pladsen i Senior A, og
dermed endte vi med at få 2. pladsen i holdkonkurrencen. Foreningens veteraner fik 2.
pladsen i Veteraner I ved nærværende skribent,
og Peter Werling tog 1. pladsen i Veteraner II.
Samlet fik AS 2. pladsen i holdkonkurrencen for
Ældre Oldboys/VETI/VETII sammen med Birger
Hoff, og dermed opnåede alle at komme på podiet og indhøste gavekort til Intersport.
Dansk Militært Idrætsforbund havde sendt en
repræsentant til stævnet, og han tog ordet under præmieoverrækkelsen og kaldte Birger Hoff
frem for at overrække ham DMI’s guldmanchetknapper som en påskønnelse af Birgers utrættelige indsats indenfor orienteringsløb, feltsport
og orienteringsbiathlon. Alle var enige om, at
manchetknapperne burde have indgraveret et
”Velfortjent”.
Som et lille afsluttende kuriosum skal jeg ikke undlade at gratulere Kai, der siden 1975 har
deltaget i samtlige DM Feltsport, og således
kunne han fejre 40-års jubilæum ved dette års
mesterskaber.
Langt om længe kunne vi køre fra Finderup
og under indtagelse af endnu en gastronomisk
katastrofe i et fynsk motorvejscafeteria, kunne
vi begynde at planlægge deltagelse i Åbent
Mesterskab i orienteringsbiathlon i Ulfborg om
knap 2 måneder.
Jørgen Pedersen

16

Unimatch i København
3 & 4. september 2015
Præludium. Møde og frokost

1. sats. Riffelskydning

Vi mødtes på Københavns Skyttecenter lørdag
11.00.

Riffelskydningen blev afviklet med 4 skydehold
med i alt 25 riffelskytter.

Det planlagte mødested var på 200 m banen,
hvilket klart fremgik af den udsendte mailindbydelse. Ikke desto mindre stod hovedparten
af deltagerne ved og i SKAK-huset og ventede
(på Godot) ?

Der blev traditionen tro skudt dansk hovedskydning (3x5 skud i tre stillinger) efterfulgt af
dansk hurtigskydning med 10 liggende på 2 minutter. Herefter blev riffelskydningen afsluttet
med norsk grunnlag med 3 stående, 3 knælende og 4 liggende skud på 3 minutter.

Heraf kan arrangøren lære, at alle væsentlige oplysninger skal stå i emnelinjen i en mail,
der udsendes til akademiske skytter. Ikke noget
med at gemme oplysningerne væk i vedhæftede filer.

De 10 bedste resultater fremgår af oversigten herunder. Det fremgår, at AS Aarhus var
bedst i toppen med Kåre Janussen og Max
Hald, mens AS var bedst i bredden, idet alle 7
holdskytter var blandt de 10 bedste.

Efter at det var lykkedes at genne flokken
sammen, blev der serveret sandwich i lokalet
ved 200 m banen.

Riffelskydning

Riffelskydning, individuelt
Dansk hovedskydning

Navn

Hermed vandt AS riffelskydningen på hold

L

S

K

Dansk

Norsk

I alt hurtig grunnlag

Total

Riffelskydning, hold
pladscifre
Pladsciffer

ASL

ASA

AS

Kåre Janussen ASA

48

43

45

136

95

88

319

1

1

Max Hald ASA

49

43

40

132

95

89

316

2

2

Alexandru Datcu ASK

48

43

38

129

93

89

311

3

3

Thomas Fjeldborg ASK

50

37

44

131

97

81

309

4

4

Lena Thyssen ASA

48

37

37

122

93

90

305

5

Peter Baasch ASK

49

36

41

126

94

81

301

6

6

Mathias Hertz ASK

46

29

44

119

95

87

301

7

7

Mikkel Ploug ASK

50

37

43

130

87

83

300

8

8

Regin Gaarsmand ASK

49

44

44

137

99

62

298

9

9

Per Bannow ASK

48

37

43

128

96

71

295

10

10

Holdresultat riffelskydning i alt (7 bedste skytter efter pladscifre)

5

ASL

ASA

AS

136

73

47
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2. sats. Middag

3. sats Pistolterrænskydning

Residensen blev derefter forlagt til Høje Sandbjerg. Skytterne fra Oslo og AS Aarhus blev
indkvarteret, og vi begyndte så småt at dufte
den nylavede forlorne skildpadde.

Efter den sædvanlige forvirring omkring opstillingen af terrænpistolbanen søndag morgen
kom skydningen i gang.
Her brillerede AS med de tre bedste skytter
fulgt af AS Aarhus, der besatte pladerne 4-7,
mens Akademisk Skytterlag havde to skytter
blandt de ti bedste.

Først skulle vi dog have en undskyldning for
at synge snapseritualet, så silden blev fortæret
med stor appetit og megen sangudfoldelse.
Vores egen kok, Toby Reik, havde kokkereret hovedretten - forloren skildpadde. Det smagte fremragende. Eneste observerede klage lød
på, at kødbollerne var for store ?

Mikkel Plougs resultat var helt suverænt med
kun to forbiere på en vanskelig skydning med
meget korte skydetider.
Foreningskonkurrencen blev vundet af AS.

Desserten bestod af Betina Lynnerups egne
hjemmebagte portionsstore - og jeg mener store ! - Gateaux Marcel. Mums.
Efter desserten forestod Betina præmieuddelingen for dagens riffelresultater.
Pistolskydning

Pistolskydning, individuelt

Pistolskydning,
hold
Total Pladspoint
Træf Figurer Træf Figurer Træf Figurer Træf Figurer Træf Figurer Træf Figurer
ciffer ASL ASA AS
Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Station 6

Mikkel Ploug ASK

6

4

6

4

6

4

6

5

4

4

6

4

59

1

1

Alexandru Datcu ASK

6

4

5

3

6

4

3

3

5

4

6

4

53

2

2

Mathias Hertz ASK

5

3

4

3

6

4

6

5

3

3

4

3

49

3

Johan Mortensen ASA

6

4

1

1

6

4

5

4

4

4

6

3

48

4

4

Kåre Janussen ASA

6

4

4

3

6

4

4

4

3

3

3

3

47

5

5

Lena Thyssen ASA

6

4

6

4

3

2

5

5

3

2

4

3

47

6

6

Max Hald ASA

5

3

6

4

6

4

5

5

1

1

4

3

47

7

7

Finn Scheibye ASK

4

3

5

3

5

3

4

4

4

3

4

3

45

8

Jon Skogdal ASL

5

3

5

1

6

4

4

4

3

2

5

2

44

9

Tor Arne Olaussen ASL

4

2

4

1

6

4

3

3

3

2

6

3

41

10

Navn

Holdresultat pistol i alt (7 bedste skytter efter pladscifre)

5. Postludium. Frokost og præmieuddeling
Mens skytterne indtog frokost fra den opstillede
buffet, blev der kæmpet en hård kamp for at få
resultatlisten færdig til præmieuddelingen.
Det lykkedes til sidst at få printet en samlet
resultatliste, men i forvirringen fik vi i ca. to minutter tildelt Kåre Janussen, AS Aarhus, førstepladsen.

3

8
9
10
ASL ASA

AS

104

55

92

Førstepladsen tilhørte dog rettelig Alex
Datcu, AS, med sammenlagt 5 placeringspoint
mod Kåres 6 point.
Da AS havde vundet begge grensejre, løb vi
naturligvis også med førstepladsen i den samlede konkurrence.

Se det samlede resultat på næste side.
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Sammenlagt resultat, individuelt og hold
Navn
Alexandru Datcu ASK
Kåre Janussen ASA
Max Hald ASA
Mikkel Ploug ASK
Mathias Hertz ASK
Lena Thyssen ASA
Jonatan Sharabi ASL
Johan Mortensen ASA
Jonas Vestermark ASA
Jan Erik Lie ASL

Pladsciffer riffel Pladsciffer pistol
3
2
1
5
2
7
8
1
7
3
5
6
12
12
20
4
11
15
14
13

Holdskydning, total
ASL

Pladsciffer i alt
5
6
9
9
10
11
24
24
26
27

ASA

AS
5
6
9
9
10
11

24
24
26
27

Holdresultat sammenlagt i alt (7 bedste skytter efter pladscifre)

ASL

ASA

AS

245

165

139

Vi ser frem til skydningen i 2016, hvor AS
Aarhus vanen tro har henlagt begivenheden til
Ulfborg Skyttecenter i weekenden 24.-25. september.
3745

Historiebøger

Købes hos kontoret
4817 0017 / 2037 7717 / kontor@as-kbh.dk
eller spørg i sektionerne eller på Bjerget
AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester.
Slips # 135: Sherwood Foresters
Købes direkte på www.bensonandclegg.com
Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren
4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk

1911
Udsolgt
1916
100 kr.
1926
100 kr.
1936
75 kr.
1946
75 kr.
1966
Gratis
1981
50 kr.
2002 Sandbjerg 100 kr.
2010 AS-P7
100 kr.
2011 150 år
100 kr.
Sæt historiebøger (- 1911):
Tilbud: 600 kr.
Ny sangbog
100 kr.
Blazermærke
150 kr.
Stofmærke
10 kr.
Uglenål
50 kr.
Sticker
Gratis
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Høje Sandbjerg lejren har snart 100 års jubilæum,
som fejres med højtidelighed, reception og middag
fredag 13. maj 2016
Reservér allerede nu dagen.

HUSK tilmeldinger til Bøfturene
Nytårskuren

(se side 12 og 13)
(se side 3)

Servicemeddelelse
Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse
Regler og sidste frist vil kunne ses på www.as-kbh.dk

Ændringer til adresse, telefon og mail
skal sendes til kontoret.
- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse
bedes dette også meddelt kontoret.
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.
Reservér allerede nu alle AS-datoerne (se side 4) i kalenderen
HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk

Returneres ved vedvarende adresseændring.

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød

