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Formand
Aksel Munk Iversen
Vængetvej 25, 3630 Jægerspris

4273 1920
formand@as-kbh.dk

Kontor
Erling Heidler
Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød

4817 0017 / 2037 7717
kontor@as-kbh.dk

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret.
Hjemmeside

http://www.as-kbh.dk

Kasserer
Bo Scheibye
Stenløkken 60, 3460 Birkerød

4582 7822 / 2335 6822
kasserer@as-kbh.dk
Giro 5033551
Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551
Mobil Pay nr. 21 62 97 09

Høje Sandbjerg
Lejren:
Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte
Kontor:

Birger Hoff
Ved Højmosen 133, 2970 Hørsholm

4586 7655 / 2530 7655
sandbjerg@as-kbh.dk

Grunden:
Bygninger:
Udlejning:

4913 8890 / bannow@paradis.dk
3965 4612 / lars@worsaae.dk
Se ovenfor

Per Bannow
Lars Worsaae
Birger Hoff

Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Erling Heidler

4817 0017 / 2037 7717
redakteur@as-kbh.dk

Redaktion
Niels Lund Christensen
AS Århus
Kåre Janussen

2855 5499
redaktion@as-kbh.dk
2296 3119
http://www.as-aarhus.dk

Sektioner og medlemmer
Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,
bliver afleveret til redaktionen inden deadline.
Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form.
Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt.
Stof til næste nummer senest den 22. august 2016.
Afleveret til postvæsenet den 23. maj 2016.

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret.
Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør
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Nr. 2 - Maj 2016 - 80. årgang
Forsidebillede: Bjerget 100 år - se side 9-27

Invitation:

Sct. Hans aften
på Bjerget
torsdag 23. juni - kl. 19.00
Tur til Toppen - middag - bål & båltale - midsommervise
Afslutning ca. kl. 22.00 ?
Prisen er kr. 100 / 50 for børn + fluider

Tilmelding

til spisningen

senest 16. juni

til

formand@as-kbh.dk
eller 4273 1920

Der har gennem årene været mange forskellige illustrationer til Sct. Hans invitationen.
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Planlagte arrangementer
2016
14. juni

19.00

18. juni

Skydning

Sidste skydedag

DGI-byen

Foren+Sky+Fsp AS - P7/SKIF

Kalvebod / Bjerget

23. juni

19.00

Foreningen

Sankt Hans aften

Bjerget se side 3)

25. juni
25. august
30. august
6. september
Sept. / okt.
1.-2. oktober
8.-9. oktober
29. oktober
3. december
4. december
December
13. december

13.00
13.00
19.00
16.55

16.55
19.00

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

Sidste skydedag
Sæsonstart - langdistance
Sæsonstart - kortdistance
Sæsonstart
Arbejdsweekend (efter behov)
Stævne: Orienteringsbiathlon
Universitetsmatch
Sidste skydedag
Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

SKAK-huset / KSC
SKAK-huset / KSC
DGI-byen
? Skole
Bjerget
Bjerget / Rude Skov
Ulfborg
SKAK-huset / KSC
Bjerget / Rude Skov
Bjerget
Skole / Lyngby
DGI-byen

16.55

Foreningen
Gymnastik
Skydning
Feltsport
Skydning
Sandbjerg
Foreningen
Feltsport
Gymnastik

Nytårskur
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Årsmøde
Sæsonstart - langdistance
Arbejdsweekend (efter behov
Generalforsamling
Klubmesterskab: O-løb
Sommerafslutning

Bjerget
Skole
DGI-byen
Hos 1. feltsp.inspektør
SKAK-huset / KSC
Bjerget
Bjerget
Bjerget / Rude Skov
Skole / Bjerget

13.00
10.00

2017
Januar
Januar
Januar
Februar
Marts
April
April
April / maj
Maj

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen
HUSK: Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også 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.
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Runde fødselsdage 2016
27.
28.
13.
18.
23.
23.
27.
30.
2.
9.

maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli

4317
4125
22
3707
3698
4404
2407
3363
4421
3467

Troels Lenda
35 år
Peter Michael Wester 65 år
Erik Hart Hansen
110 år
Henrik Bering-Jensen 65 år
Lars Lorensen
65 år
Gyrithe Lanz
30 år
Uffe Regnar Jensen
90 år
Henrik Franck
80 år
Claus Emanuelsen
55 år
Otto Rump
70 år

15.
20.
27.
30.
9.
9.
16.
3.
6.

juli
juli
juli
juli
aug.
aug.
aug.
sep.
sep.

3788
3572
3276
3143
3732
3849
4440
3849
4315

Adam Hvidt
Peter Werling
Johan Goth
Aage Moltke-Leth
Steen Aagaard Nielsen
Aksel Munk Iversen
Christian Gow Hansen
Peter Baasch
Regin Gaarsmand

80 år
70 år
85 år
80 år
65 år
65 år
25 år
55 år
35 år

Til lykke

Efterlysning
Fra Bente Ilsøe - datter af 960 Peter Ilsøe har vi modtaget den afbildede seddel, som
hun har fundet i en gammel bog, som hun
har arvet efter faderen. Sedlen er skrevet i
Peter Ilsøes håndskrift med dette vers:

Kling højt, kling stærkt og dybt vor sang,
Fra livets lyse vej
Til fanesangens stolte klang
Vi rejser os - en sidste gang
For dig, som drog ad dødens vej
Med tak, vi hilser dig.
som synges på fanesangens melodi.
Bente Ilsøe kender ikke versets oprindelse, men tror, at det måske kan være brugt i
forbindelse med en højtidelighed for AS eller
Holger Danske medlemmer faldet under krigen, eller bare ved begravelser.
960 Peter Ilsøe var AS-medlem i 68 år
fra 1941 til sin død i 2007. Han var bl.a.
Sandbjerginspektør i perioden 1953-56 (se
side 28).

Hvis der skulle være nogen, som kender verset, dets oprindelse eller brug,
vil jeg bede jer give oplysningerne til
kontoret, så jeg kan videregive dem.
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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

 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).
 Sommerafslutning - 17. maj
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Generalforsamlingen den 28. april 2016 på Bjerget
Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med spisning kl. 18.30, hvor gymnastik- og hjemmeværnssektionerne serverede forloren skildpadde med æg og
sherry og derefter kaffe. Selve generalforsamlingen startede kl. 19.30.

Referat
Dagsorden jf. vedtægternes § 28, stk. 3:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Kassereren forelægger budget til
godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8.
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 25.
9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening.
10. Eventuelt.

Høje Formand, Peter Tscherning, sekretæren, afgående insp. for HJV-sektionen, gymnastikinsp.

Svend Mørup, X²- formand, N-E.O. Hansen,
Mogens Camre, X³-formand, Sandbjerginsp.

ad 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog 3740 Erling Heidler
til dirigent, hvilket blev godkendt med
akklamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, og at
indkaldelsen var udsendt rettidigt i bladets nr. 1/2016 omkring 1. marts.
Han gennemgik afstemningsreglerne
og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 30 - var mødt 24 stemmeberettigede medlemmer.

Peter Koefoed, Johan Goth, Betina Lynnerup,
Lars Tuborgh, Birger Worm, X-formand & dirigent
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ad 2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at bede forsamlingen
mindes de i 2015 afdøde medlemmer:
3426
10
190
3818
4474
3311
4291

Kurt Hinnum
Jørgen Mundt
Åge Andersen
Peter Pajhede Nielsen
Morten Borch
Ove Popp Poulsen
Arne Jensen

1. januar
12. februar
4. april
9. september
September
20. september
20. november

og fortsatte med de i 2016 indtil nu afdøde:
4477 Peter Havsteen

5. januar

Æret være deres minde.
MEDLEMSSTATUS
Foreningens medlemsstatus
pr. 31. december 2015:
Medlemmer i alt
Nytilgang
Udmeldt
Ekskluderet
Afgået ved døden

278
41
22
0
7

(+ 12)

fordelt således:
Aktive
Passive
Livsvarige

242
42
4

(+ 16)
(- 3)
(- 1)

Disse fordelte sig på sektionerne således
(idet nogle er noteret med tilknytning til flere
sektioner):
Skydning:
199 (+ 19)
Gymnastik:
30 (- 2)
Feltsport:
40 (+ 5)
Hjemmeværn:
42 (- 1)
Sandbjerg
12 (+/- 0)
Uden sektionstilknytning
20 (- 2)
I 7 af de sidste 8 år har foreningen haft en
netto tilgang af medlemmer. Kun sidste år var
der et fald på et enkelt medlem. Det bør også
bemærkes, at vi har haft en tilgang på 41 nye
medlemmer. Ganske vist melder nogle af de
nye sig ud igen efter få måneder, men jeg synes, vores medlemssituation er tilfredsstillende.
FORENINGSARRANGEMENTER
Foreningen har i store træk opretholdt et aktivitetsniveau på linje med tidligere år. Der har i
2015 været afholdt følgende foreningsarrangementer:
 Nytårskur på Bjerget med ca. 60 deltagere
 Generalforsamling med spisning, 24
deltagere.
 AS - P7/SKIF i Sverige.
 Sct. Hans arrangement med spisning,
ca. 40 deltagere.
(fortsættes side 38)

HUSK

Se side 3

Sct. Hans aften på Bjerget
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Høje Sandbjerg lejrens
100 års jubilæum
13. maj 2016
Forsiden til det originale gavebrev fra 1915

I ”Akademisk Skytteforenings Aarsberetning for 1916” kan man læse:
”Bestyrelsen besluttede derfor at
festligholde Jubilæet (Korpset 50 år red. bem.) og planlagde i saa Henseende Afholdelsen af en Felttjenesteøvelse Lørdagen den 13. Maj i
Terrænet ved Sandbjerg og i Forbindelse hermed en Indvielse af den
Foreningen skænkede Ejendom ”Høje Sandbjerg” ”.

Det er 100 året for denne
indvielse, vi har fejret i år.
I AS historiebogen 1926 omtales indvielsen således:
”Efter paraden (Korpset 50 år - red.
bem.) marcherede Korpset til Høje
Sandbjerg, der ved denne lejlighed
indviedes. Formanden rettede en
hjertelig Tak til Giverinden, Frk. Barfred-Petersen *), afslørede en af
Foreningen til Erindring om den storslaaede Gave rejst Mindesten, hvorefter Foreningens Flag første gang
hejstes over den Ejendom, der i
Aarenes Løb har været Foreningen
og Korpset til saa megen Glæde”.
*) Død i December s. A.
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I AS historiebogen 1926 står endvidere at læse:

1916 - to bygninger

”Straks i Sommeren 1916 lykkedes det ved et ”formaaende Medlems” Arbejde at samle et Beløb
sammen til opførelse af en Baraklejr paa Høje
Sandbjerg. Arbejdet projekteredes af Halvkompagnifører Zehngraff, - der tillige er Cand. polyt. - og udførtes i Sommerens Løb for en stor Del ved frivilligt
Arbejde fra Skytternes Side”.
I AS-bladet nr. 7, 1940 omtales indvielsen af bygning 3
bl.a. således:
”Søndag d. 15. ds. (september - red. bem.) var Dagen for den nye Baraks indvielse - - Kl. 12.15 gik man til Bords i den nye festligt smykkede Messe, som saaledes for første Gang gav husrum til ca. 90 Mand fordelt på 3 lange Borde”.
I AS historiebogen 1981 læser man om bygning 4:

1942 - tre bygninger

1980 - fire bygninger

”I begyndelsen af halvtredserne var udbygningen af
vaske- og toiletforholdene et højt prioriteret ønske
som følge af den intense udnyttelse af lejren. Gennem flere år måtte man udskyde en planlagt barak
IV på grund af manglende tilladelser. Endeligt kunne
man dog i 1953-54 opføre den fjerde barak efter
projekt af ”H³” og med Hartmann som organisator,
assisteret af Karnov. Man kunne straks tage de nye
toiletfaciliteter i brug, som i 1955 blev efterfulgt af
nye baderum. Varmt vand mærkede man dog først i
1970-71.
I historiebog 2011 - omtales bygning 5 således:

2008 - fem bygninger

”I 2006 muliggjorde en gave fra 2409 Victor Middelboe, at vi kunne få gravet og støbt grunden til den
ny bygning.
I foråret 2007 viste det sig, at 0974 Jørgen Pangel,
tidligere chef for Hjemmeværnskompagni 6301,
havde testamenteret 1 million kr. til formålet, hvilket
gjorde det muligt at gennemføre byggeriet.
Rejsegilde blev holdt 19. januar 2007, og bygningen
stod færdig i løbet af efteråret 2007”.
Og i orientering ved 100 års jubilæet nævntes bl.a.:

Lejren i dag - gennemrenoveret

”- er de 4 gamle bygninger i de seneste år blevet
gennemgribende renoveret - - indledningsvis muliggjort gennem betydelige medlemsbidrag og arv.
Bygning 1 og 4 renoveredes i 2008 til 2010 med
bl.a. en meget betydelig støtte fra ”Kulturministeriet”.
Bygning 2 og 3 renoveredes i 2013 til 2015 med
støtte fra bl.a. ”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal”.
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Barfredstenen, som blev afsløret 13. maj 1916 ved den officielle indvielse af lejren.

Høje Sandbjerg lejrens 100 års jubilæum - 13. maj 2016
Vi var overordentligt heldige. Efter en trist og
kold april var vi lidt bekymrede, men så kom det
gode vejr i begyndelsen af maj, og på dagen for
jubilæet var det pænt solskin og næsten sommer - men to dage senere - Pinsedag - var det
igen koldt, regnfuldt og blæsende.

13.00

Betingelserne for en vellykket dag var således i vejrmæssig forstand perfekte.
Her er dagens program (justeret), som
uddybes med tekst og billeder på de følgende
sider.

Højtidelighed ved Barfredstenen

side 12-16

Velkomstdrink - Kir Royale
Taler og sange
14.00

Reception i lejren

side 17-19

Bar i mandskabsmessen
Taler
18.00

Jubilæumsmiddag

side 20-27

Velkomstdrink i lejrgaden
Middag i telte i haven
Taler
Menu:
Lakseroulade
Carvery buffet
Diverse ost
Kaffe
22.15

Fanesang

side 27
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Ved Barfredstenen - samme sted, som Korpset stod opmarcheret 13. maj 1913

Højtideligheden
Efter at gæsterne var ankommet - nogle, som
parkerede på Daells Mark, hvorfra de gik ad
stien mod Toppen til Barfredstenen - og nogle
udvalgte VIP’er efter parkering i lejren - og efter
at alle var blevet behørigt forsynet med et glas
Kir Royale, blæste en hornhyler Skyttesignalet,
og Høje Formand - 3849 Aksel Iversen - tog
ordet og bød velkommen til:
½

 kultur- og kirkeminister Bertel Haarder
 borgmester Jens Ive, Søllerød Kommune
 oberst Eigil Schjønning, chef Totalforsvarsregion Sjælland
 repræsentanter fra P7, Södra Skånska Regementet, Pär Olanders og Sven Wildmark
 tilstedeværende repræsentanter for nogle
af vores samarbejdsorganisationer
 Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
 Dansk Skytte Union
 Kongens Livjæger Korps
 Hovedorganisationen for Personel
af Reserven i Danmark
 Søllerød Orienteringsklub
 Reserveofficerernes Orienteringsklub
 vores naboer her på Høje Sandbjerg og
 vores egne medlemmer.

Høje Formand byder velkommen
Høje Formand fortsatte med at kort forklare eftermiddagens program, hvorefter vi sang
”Borgeren” og ”Sjung om Studenten” fra et udleveret sangblad.

13

Høje Formand og formandinden - Karen
Vibeke - byder ministeren velkommen
Herefter gav han ordet til 3505 Kay Søren
Nielsen, som gav en historisk orientering om
baggrunden for Bjergets overdragelse til AS.
 Han indledte med at med at omtale feltøvelsen og den efterfølgende parade den
13. maj 1916, hvor AS overtog Bjerget.
 Herefter gav han en beskrivelse af giveren
frøken Henriette Barfred-Pedersen - 83 år
gammel, en stram og myndig frøken, med
en stor familie og meget velhavende. Hun
boede i Strandgade 6, men købte i 1883 et
stykke land - 40 tønder land - hvor hun opførte Villa Høje Sandbjerg til brug i sommermånederne. Hun afgik ved døden i december 1916.
 Der var dengang mange rige, som gjorde
tilsvarende, man kendte hinanden godt, gik
ofte på visitter, havde de samme holdninger
til tidens store spørgsmål - forsvarssagen
og grundlovssagen - og var ikke bange for
at blande sig i den offentlige debat.
 I kvindekredsene nord for København var
man meget nationale, meget forsvarsvenlige og meget kvindebevidste. Kay Søren
beskrev malende, hvordan Mary Bess Westenholz som første kvinde i 1909 erobrede
Folketingets talerstol og revsede politikerne, og hvordan kvinderne støttede forsvaret, og Henriette Barfred-Pedersen finansierede de første fly til hæren. xxx

Kay Søren Nielsen på den
forårspyntede talerstol
 Mænd måtte dengang fare med lempe i den
offentlige debat - det var de enlige kvinder,
der var de stærke.
 I kredsen af mænd, som færdedes i kvindemiljøet i Nordsjælland var kaptajn i generalstaben Erik With, og han kom her til at
kende frøken Henriette Barfred-Pedersen.
 Erik With så klart, at Akademisk Skyttekorps efter at være vokset til bataljonsstørrelse måtte have sit eget øvelsesterræn
langt væk fra København, hvor de ikke generede naboerne. Ydermere skulle man let
kunne nå dertil med jernbane.
 Dette problem var kendt, og gennem samtaler og senere forhandlinger førte det til, at
Henriette Barfred-Pedersen i 1914 lovede
Høje Sandbjerg til Akademisk Skytteforening til brug for Akademisk Skyttekorps.
AS overtog derefter lejren i 1916.
 Lejren kom hurtigt til at danne grundlaget
ikke bare for Korpset, men for alle AS’s
sektioners aktiviteter.
 Kay Søren afsluttede sin orientering med
ordene: ”Så Frøken Sofie Karoline Henriette Barfred-Pedersen, eller rettere: Kære
Frøken Henriette, hvis du i dag ser ned på
os fra din himmel, så først og fremmest tak
for gaven. Vi håber på, at du er tilfreds med
den måde, vi har anvendt og forvaltet din
gave på”.
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miske skytter, der jo intet hoved har”. I
modsætning til visse folketingsmedlemmer
gør jeres historie Kaj Munks udsagn til
skamme - den viser, at man godt kan reformere akademiske skytter til det bedre og det gør man ikke uden hoved.
 Ministeren sluttede sin tale med: ”AS og
Høje Sandbjerg lejren har i høj grad været
en vigtig brik i den frivillige del af den danske folkevæbning - både med frihed og for
frihed, og det håber jeg, at lejren også vil
være de næste 100 år - selv om jeg håber,
at behovet for folkevæbningen vil være
mindre, end den har været i lejrens hidtidige historie. Tak for ordet - og tillykke - og
tak, fordi I passer på et vigtigt stykke forsvarshistorie og kulturarv”.
Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder
Derefter talte kulturministeren, som takkede
for invitationen og fortsatte:
 ”Derfor, dannemænd, så sandt som vi alle
udgør et fribårent, kongeligt folk; ingen almindelig værnepligt med trældom, men folkevæbning med frihed!” - sådan sluttede
Grundtvig sin Rigsdagstale imod den såkaldte ”almindelige Værnepligt” i 1848. For
Grundtvig var frivilligheden afgørende, værnepligten var og er tvang.
 Ministeren ville dog ikke bruge sin tid på at
tale imod værnepligten, men gerne slå et
slag for frivilligheden - hvor AS bekræfter
folkevæbningens styrke, når foreningslivet
træder til.
 Han gennemgik derefter ganske kort historien, indtil Korpset i 1910 stillede sig til rådighed for hæren i tilfælde af mobilisering - og
konstaterede, at det var i forlængelse heraf,
at AS overtog Høje Sandbjerg i 1916.
 Styrken i det frivillige engagement viste sig
under besættelsen, hvor AS var storleverandør til modstandsbevægelsen og senere
et naturligt midtpunkt i oprettelsen af hjemmeværnet efter krigen, og nu i dag med
skydning, feltsport, gymnastik og en hjemmeværnssektion.
 Kaj Munk skrev i et skuespil: ”De skal vide,
at man aldrig kan reformere sundt ved at
stille på hovedet, med mindre den i forvejen
står på hovedet, her bortset fra folketingsmænd, studenterrådsmedlemmer og akadexxxx

Derefter fik oberst Eigil Schjønning ordet:
 Obersten indledte sin tale med at referere
til en foregående talers udsagn om, at det
ikke var karrierefremmende for embedsmænd at have politiske meninger (Kay Søren Nielsen - ikke medtaget i referatet red. bem.).
 Han var den oberst, der have været chef
for Hærens Officersskole, men var, efter at
have udtrykt sin mening om den nye officersuddannelse, blevet ”forfremmet” eller
”headhuntet” til chef for totalforsvarsregion
Sjælland.

Oberst Eigil Schjønning
Chef for Totalforsvarsregion Sjælland
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 Obersten var dog meget glad for det virke,
han nu havde med de frivillige i hjemmeværnet. Han satte deres indsats og entusiasme højt, men når han ser på trusselsbilledet mod Danmark, ser det sort ud.
 Der er i vores nærområde aggressive
statsledere, der agerer som de har lyst til.
De tilsidesætter almindelige anerkendte
spilleregler og anvender i stedet den stærkes ret.
 Obersten trak paralleller til mellemkrigsårene og advarede om, at dansk forsvar,
som han ser det, er utilstrækkeligt og uforberedt. Det skyldes, at landets politikere i
enighed over en årrække har neddroslet
Danmarks evne til at forsvare sig mod indre og ydre fjender.
 Han var meget tilfreds med det frivillige
hjemmeværn indsats og formåen, men
mente, at man fra politisk side havde
glemt, at hjemmeværnet var en militær organisation, der var opbygget for at yde militær støtte til forsvaret og samfundet. Der
var efter hans mening i de senere år lagt
for megen vægt på civile opgaver.
 Helt grotesk bliver det, når hjemmeværnet
bliver sat til at løse politiopgaver - opgaver,
hvor politiet er bevæbnet, men hjemmeværnets soldater ikke må bære våben ved
løsningen af de samme opgaver. Hjemmeværnet, der er opdraget til og trænede i, at
uanset, hvad opgaven er, altid at have deres våben inden for rækkevidde.
 Obersten mente, at man derved udsætter
den enkelte hjemmeværnsmand for stor fare, og fandt det uacceptabelt at hjemmeværnet bliver sat på vagt uden våben. Han
xxxxxx

mente, at den enkelte hjemmeværnsmand
og hjemmeværnsgruppe er betydeligt bedre uddannet til at løse vagtopgaver end politiet, og at de naturligvis skal bære våben
som politiet.
 Obersten sluttede sin tale med at rose det
frivillige forsvar og specielt AS, der i mange tilfælde har vist vejen, og Høje Sandbjerg, som han mente har givet gode rammer for opbygningen af en væbnet modstandsbevægelse og senere opbygningen
af hjemmeværnet.
Høje Formand takkede for talerne og afsluttede højtideligheden, og vi sang ”Fanesangen”, hvorefter alle vandrede til lejren.
I alt 65 gæster og medlemmer havde fundet vej til Bjerget for at deltage i højtideligheden og jubilæumsreceptionen.

En musiker fra HJV spillede ”Skyttesignalet”
og akkompagnerede sangene.
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Bl.a. borgmesteren, den Høje
Kjæft, X-formanden, ministeren,
Høje Formand, ældste deltagende medlem 1182 Mogens Grønlund (95 år) og obersten

Tommy Sørensen, generalsekretær i Dansk
Skytte Union og X-formanden

Høje Formand, Sandbjerginspektøren og borgmester
Jens Ive, Søllerød Kommune

3512 Svend Mørup, Kell
Damgaard Nielsen, Kongens Livjæger Korps og
3901 Per Bannow

Bl.a. Lis Nielsen. ministeren, Lorna Heidler, Lise og Johan
Goth, 3819 Peter Koefoed, 4245 Mogens Camre, 3505 Kay
Søren Nielsen og 3147 Viggo Neble

X²-formanden og repræsentanterne for Södra
Skånska Regementet,
Sven Wildmark og Pär
Olanders

Bent Christensen, Reserveofficerernes O-klub, Gert Bøgevig, Søllerød O-klub, 4456
Peter Tscherning og Mie Hoff

Tre i gamle korpsuniformer:
4159 Christian Oelund
4262 Peter Henriksen
Niels Bergqvist
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Oversigtsbillede

Receptionen
Efter højtideligheden ved Barfredstenen vandrede alle til lejren, hvor der var gjort klar til reception i mandskabsmessen med vin, øl og
vand og masser af pindemadder.
Udskænkningen gik fint, alle fik noget i
glassene, og snakken gik højlydt og muntert.
Pangels Fond havde sponsoreret en kæmpestor og flot jubilæumskage fra Crazy Cake,
som blev meget beundret - efter princippet:
”Først skal kagen vises, siden skal den spises”.
Det var næsten synd at ødelægge den, men
den smagte godt.

Efter nogen tid kaldte hornhyleren igen til
samling udenfor, hvor Høje Formand introducerede X-formanden 3740 Erling Heidler, som
orienterede om ”AS i dag”.
 Han konstaterede, at Bjerget nu er 100 år,
og at AS er 155 år, men er i dag en moderne forening, som samtidigt forsøger at
bevare nogle af de bedste traditioner.
 Han gennemgik kort Bjergets udvikling
(som beskrevet på side 10) og takkede for
støtten, fra ”Kulturministeriet” og ”A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.

Den specielle jubilæumskage
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X-formand 3740 Erling Heidler
taler om ”AS i dag”

Pär Olanders - ordförande i
Södra Skånska Regementets Idrottsförening

 Derefter takkede han samarbejdspartnerne
- organisationer, foreninger og naboer.
 Så omtalte han de fire AS sektioner, startende med skydesektionen - aktiv allerede
fra starten i 1861 - med langdistanceskydningen på Kalvebod, medejerskab af
SKAK-huset, kortdistanceskydning i DGIbyen, terrænskydning og konkurrencer mod
AS Århus, ASL, Oslo og P7, Södra Skånska Regementet helt tilbage fra 1920.
 Gymnastiksektionen - som kom til i 1868 dyrkede tidligere konkurrencegymnastik,
men nu kun motionsgymnastik.
 Hjemmeværnssektions arrangementer, bl.a.
Bøfturen, hvor gamle traditioner søges bevaret på en måde tilpasset nutiden.
 Feltsportssektionen - den yngste sektion fra
1968 - som dyrker O-løb, feltsport og Obiathlon. Sektionen har arrangeret danske
mesterskaber i feltsport og O-biathlon, og
medlemmerne har gennem mange år vundet adskillige danske mesterskaber.
 Han afsluttede orienteringen om ”AS i dag”
med at nævne vores lidt over 300 medlemmer - de gamle, som bevarer kontinuitet
og tradition - ”Engang AS’er - altid AS’er” og de unge, som fremtiden skal bygges på.

Pär Olanders takkede for samarbejdet
med denne tale:
 Vi har en årlig tävling mellan oss och AS
med vartannat år här och vartannat i Skåne i grenarna gevärs skjutning, pistol och
fältsport. Detta har pågått i snart hundra
år.
 Första tävlingen jag deltog i, så tävlade vi
på Kalvebod. Då betydde AS för mig akademiske skytteföreningen. En skytteförening för studenter, f.d. studenter och
lärare på universitetet.
 Men snart kom jag underfund med - och
specielt när vi kom hit på Bjerget för att
äta middag och sova, at detta är inte
något akademisk.
 När jag läst och pratat, så är jag imponerad över vilka betydende insatser, som
AS gjort historisk för Danmarks försvar på
olika sätt.
 Specielt denna plats, som har fungerat
som övningsområde, där ni har experimenterat, tränat och övat.
 Ni har även fungerat som embryo till olika
försvarsorganisationer, men när man lagt
ner dessa, så har ni tagit hand om dess
medlemmar.
 Jag ønskar fortsatt bra samarbete mellan
P7/SKIF och AS.
 Jag ønskar er grattis och lycka till era nutida och framtida ledare att lyckas i er
ledande roll.

Herefter gav han ordet videre til Pär Olanders - ordförande Södra Skånska Regementets
Idrottsförening - AS’s ældste samarbejdspartner
med konkurrencer siden 1920.

19

Efter talerne fortsatte receptionen, kagen
blev skåret ud, pindemadderne spist, glassene
fyldt og tømt.

På vej til buffet’en - borgmesteren, X³ og X²
formændene og Sven Wildmark, P7.

Buffet’en angribes - X³ formanden,
borgmesteren, Lise og 3276 Johan Goth

Kl. 15.30 var det hele overstået, gæsterne
draget hjem, og jubilæumsarbejdsgruppen og
dens hjælpere kunne gå i gang med at forberede aftenens festmiddag for medlemmerne.

Mie Hoff skærer jubilæumskagen
ud og uddeler til gæsterne.

Snakken går - bl.a. 3524 Ulf Scheibye, Høje Formand, musikeren, 3512 Svend Mørup, ministeren,
4216 Evelyn Scheibye og Kirsten Scheibye
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Festmiddag i telte i haven

Festmiddagen
Forberedelserne er vigtige. I tiden efter receptionen arbejdedes der hårdt, mens andre tog
en hårdt tiltrængt eftermiddagslur. Men alt var
klart, da gæsterne begyndte at ankomme før
kl. 18.00 - langt de fleste igen efter parkering
på Daells mark.
Kl. 18.00 var alle samlede og nød velkomstdrinken i lejrgaden i det fortsat fremragende gode og varme vejr.

”Pigerne” - Emily, Josefine, Rosa og Line som stod for serveringen, er i gang
med at anrette forretten

Kl. 18.20 kaldte Høje Formand til orden og
beordrede deltagerne til festmiddag i teltene i
haven, hvor det ikke var fast bordplan.
Aftenens menu var:

Velkomstdrink
Cremant de Bordeaux

Lakseroulade
Slagter Maltesens Carvery (buffet)
Helstegt oksehøjreb - Pestomarinerede unghanebryster - Rødvinsmarineret vildsvineryg
m/ rodfrugtelasagne, nye krydderurtestegte sommerkartofler,
bærsalat, tomatsalat med balsamicoglace, stenovnsbrød og smør

Diverse ost
Kaffe - kage (buffet)
Rød- & hvidvin - øl - vand
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Velkomstdrink i lejrgaden
Høje Formand bød velkommen til middagen,
men glemte lige at udpege Erling Heidler til
toastmaster, hvilket dog hurtigt blev rettet efter
påmindelse.
Forretten var serveret på tallerkener, og efter Høje formands tale - gik middagen slag i slag
med slagter Maltesens buffet, hvor deltagerne i
god orden - styret af toastmasteren gik i ensrettet trafik og osten, som blev serveret ved bordet,
og nu begyndte det at blive lidt koldt for nogen.
I sin tale efter forretten sagde Høje Formand:
 At der ham bekendt ikke tidligere havde
været holdt fest for Høje Sandbjerg, så et
100 års jubilæum er vel en passende lejlighed.
 Han takkede for den støtte, som vi havde
modtaget til Bjergets renovering - -  - - - og sagde tak til alle de ildsjæle, som
har stået for arbejdet. Han fremhævede
især Sandbjerginspektørerne Henrik Franck
og Birger Hoff.
 Han takkede også jubilæumsarbejdsgruppen, og specielt gruppens formand Erling
xxxxx

Høje Formands velkomst
 Heidler, for dens store arbejde med at arrangere dagen.
 Han påpegede, at AS har et stort ansvar for
at passe godt på Bjerget - vi er utroligt privilegerede ved at have et sted som dette.
 Han afsluttede sig tale med at udbringe et
trefoldigt ”hurra” for Høje Sandbjerg lejren.
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Efter hovedretten fik Kay Søren Nielsen
ordet, hvor han gentog den historiske orientering, han havde givet ved højtideligheden om
eftermiddagen (se side 13).
Toastmasteren havde en rimelig let rolle serveringen gik planmæssigt, der var ingen taler - og kun to forslag til sange. Den første ”På
Fanø Nordsø strand” gik fint, og det inspirerede til det næste forslag.

Kay Søren Nielsens orientering

Her var der valg mellem ”Nu er det stille”,
som toastmasteren desværre ikke syntes passede til den ret højlydte stemning, så han
valgte i stedet det andet forslag: ”I natten klam
og kold”, men den begrundelse, at det var begyndt at blive lidt køligt, og at det er én af
hjemmeværnssektionens yngre medlemmers
favoritter. Og det viste sig at være en helt forkert beslutning. Efter først at have afbrudt og
genstartet sangen én gang, oplevede vi noget
af det ynkeligste i AS’s historie. Det fik ham til
at afbryde efter 2. vers (af 4) med bemærkningen: ”Det går ikke længere - jeg har hørt
den sunget bedre af fem hjemmeværnsmedlemmer til bøfturen”. Det er forståeligt, at dette
ikke inspirerede til flere sangforslag.
Men som sagt blev det gradvist køligere,
og kuldskære sjæle begyndte så småt at klynke, og på de af de udvalgte billeder, som er
taget senere på aftenen, kan man også se, at
nogle har fundet frakkerne frem.
(fortsættes side 26)

68 medlemmer og ledsagere
havde tilmeldt sig festmiddagen.
Det er lykkedes at fange
langt de fleste deltagere på billeder, men vi beklager, at et par
stykker har undsluppet fotografernes linser.
På de følgende sider, kan I
se, hvem der var med.
Slagter Maltesens grill og buffet
var en stor succes
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4483 Lars Tuborgh
4003 Claus Barholm-Hansen
3990 Hans Jørgen Vaaben
2705 Niels Schou
Solomy Worsaae
4001 Pia Vaaben
Erik Warming
4150 Betina Lynnerup

3209 Peter Krarup og
Lotte Schou
2705 Niels Schou og
Solomy Worsaae

4231 Mette Harder
(revisor)
3881 Thomas Fjeldborg
4276 Palle Skovhus Jensen
(næstformand)
3916 Kirstine Hermann
3903 Jacques Hermann
Kirsten Scheibye

3448 Bo Scheibye
(kasserer)
4245 Mogens Camre
3745 Finn Scheibye
(skydeinspektør)
4216 Evelyn Scheibye
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Bente Skov Jensen
3751 Torkild Glaven
3572 Peter Werling
4002 Carl Helman
4456 Peter Tscherning

3811 Peter Bjørn Jensen
4166 Nis Schmidt
(feltsportsassistent)
Rikke Bach
Inger Sveding
4206 Carsten Sveding
(feltsportsinspektør)

3849 Aksel Munk Iversen (Høje Formand)
Aase Lund Jensen
Rikke Folkersen
3430 Erik Folkersen
3098 Peter Lund (gymnastikinspektør)
Karen Vibeke Iversen
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2966 Mogens Løppenthien (X³-formand)
3415 Bjarne Sanddahl
Kirsten Kledal
Helen Knudsen
3166 Steen Kledal (X²-formand)
Jytte Løppenthien

4353 Keld Serup
4186 Jørgen Søe Westergaard
4185 Steen Vestergaard Andersen
Lise Lehrmann
Ingelise Westergaard
3276 Johan Goth

Karin Kleffel
3901 Per Bannow

4369 Svend Ebbensgaard
Inge Schjellerup
3778 Birger Worm
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Ann Reitzel
3512 Svend Mørup
Lis Mørup

3505 Kay Søren Nielsen
Lis Nielsen
Mie Hoff

Derfor besluttede toastmasteren at ændre
programmet efter osten, således at resten af
aftenen blev til en slags kaffereception i mandskabsmessen, hvor brændeovnen var blevet
tændt - en løsning, som tilsyneladende blev vel
modtaget, og de fleste valgte da også at nyde
deres kaffe i passende temperatur.
Her fik Sandbjerginspektøren - 3801 Birger
Hoff - ordet:
 ”Jeg vil på Sandbjerginspektionens vegne
også gerne takke Jer alle, for at komme og
xxxxx

Annikki Mørkeberg
3538 Henrik Mørkeberg
3524 Ulf Scheibye

3801 Birger Hoff (Sandbjerginspektør)
Lorna Heidler
3740 Erling Heidler (X-formand)

kaste glans over vort 100 års jubilæum. Inspektionen er stolte af dette paradisiske
smørhul, og vi håber, at I selv oplever,
hvor dejligt der er på Bjerget.
 De sidste 10-15 år har lejren undergået
store ændringer. Renoveringen, som blev
gennemført i to faser og vel samlet har kostet op mod 5 mio. kr., har gjort lejren rar
at være i. Den er blevet lys, luftig, isoleret
og hygiejnisk, uden - mener vi - at have
mistet sit gamle rustikke præg. Hver gang
fremmede kommer herop, hvad enten det
xxxxxx
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er potentielle kunder, leverandører eller
håndværkere, bryder de spontant ud i lovprisninger. Også terrænet er i balance, velplejede græsarealer, risede skovstykker,
grønne enge og frodige moser.
 Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi i
Sandbjerginspektionen er gået sammen om
det. Med Lars Worsaae, som den praktiske
mand i bygningerne, med Per Bannow, som
den flittige fyr i terrænet, med den ivrige
indpisker og træsælger Bo Scheibye, og
med Anders Poulsen, der fakturerer, er der
skabt resultater. Tak for Jeres indsats. Og
tak til den trofaste kerne, som kommer, når
vi kalder. Den samlede indsats gør, at når
myndigheder ser på os, så tænker de, ”Vi
har dem nok i 100 år endnu”.
 Skal dette fortsætte endnu 100 år, så kræver det - kære venner - at vi anvender området til for eksempel pistol terrænskydninger, UNI-matcher, feltsportskonkurrencer
og foreningsaktiviteter i almindelighed samt
til fejring af personlige mærkedage.
xxxxx

 Min søde hustru Mie, har været her som
barn, jeg har været her som ung. Tag I også Jeres børn og børnebørn med herop, så
Bjerget bliver en del af deres liv.
 Nyd det smukke Høje Sandbjerg og brug
det. Fortsat god fest”.
Festen var dog ved at være slut, og kort tid
efter talen tog Høje Formand for sidste gang
ordet. Han takkede igen arrangører og gæster
og afsluttede den formelle den af aftenen, og vi
sang ”Fanesangen”.
Herefter begyndte nogle så småt at ”sive
hjemad”, men der var stadig kaffe på kanden og
vin, øl og vand i baren, så mange fortsatte en
times tid endnu.
Det var en god dag, usædvanligt godt vejr,
en vellykket højtidelighed og reception og en flot
festmiddag med god mad, gode vine og god
stemning. Det blev en mindeværdig dag, som vi
vil huske i mange år.

Fanesang

Jubilæumsarbejdsgruppen
3740 Erling Heidler - formand
3849 Aksel Iversen
3801 Birger Hoff
3505 Kay Søren Nielsen
4241 Christian Bergqvist
Køkken
Mie Hoff - leder
Lorna Heidler - hjælper
Emily, Josefine, Line og Rosa

AS’ere i gamle korpsuniformer
4159 Christian Øelund
4262 Peter Joseph Henriksen
Niels Bergqvist
Fotografer
3415 Bjarne Sanddahl
3898 Lars Worsaae
Karen Vibeke Iversen
3740 Erling Heidler
Referat
3740 Erling Heidler
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I anledning af 100 års jubilæet vil det være på sin plads at hædre og mindes de ildsjæle, som
gennem årene har været den drivende kraft i drift og vedligehold af Høje Sandbjerg lejren.

Sandbjerg driftsansvarlige

0356
Orla Zehngraff
1916-24

0516
Cai Warming
1924-31

0379
L.G. Dalhoff
1931-40

1732
Peter Hartmann
1940-42

Sandbjerginspektører

1626
Otto Eget
1942-43

2021
Mogens Falck
1943-45

2085
Mogens Fabricius
1958-61

2966 Mogens
Løppenthien
1961-71

1732
Peter Hartmann
1944-53

0960
Peter Ilsøe
1953-56

0974
Jørgen Pangel
1956-58

0396
Ole Schmidt
1971-81

3363
Henrik Franck
1981-2010

3801
Birger Hoff
2011-00

Sandbjergassistenter
(udvalgte)
Einar Christiansen
1935-90

Albert Paltz
1973-96

4291 Arne Jensen
1993-2013
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Forårsarbejde
2. & 3. april 2016
Sandbjerginspektionen havde indkaldt til
arbejdsweekend lørdag-søndag 2. & 3.
april. 16 arbejdssomme medlemmer gav
møde og hjalp til med at friske lejren op
til den kommende sæson.
Den ene store opgave i år var fjernelse af mange af de grenbunker, som
vinterens opskæring af faldne og stormskadede træer havde givet. Det var bunker ud til åbne områder og veje, mens
grenbunkerne inde i skoven skulle have
lov til at blive liggende. Per havde forøget bunkerne ved at klatre op og skære
større brækkede grene ned.

Bo, Martin og Per fodrer flishuggeren

I modsætning til tidligere og i lyset af
kommunale restriktioner for afbrænding
havde vi i år lejet en større flishugger,
som trukket af traktoren blev flyttet rundt
på grunden, hvor den under megen larm
åd sig ind selv på større stammer.
Den anden opgave var at lægge telttaget på stativet i gårdhaven, så det atter
er muligt at sidde derude ved bordebænkesættene. Også her var de mange
ivrige hænder værdsat.
Traktoren trak flishuggeren rundt på grunden
Vi nåede desuden at løse en række
andre mindre opgaver og sammen at
spise Mie’s vellavede frokoster.
Tak til alle for en udbytterig weekend.
Sandbjerginspektøren

Adrætte som aber klatrede de flittige
medlemmer rundt og trak i teltdugen
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Feltsportskursus for Personel af Reserven, Retning A, Feltsport
AS’ere arbejder også uden for foreningen
Dette er den korte og mundrette titel på én af
vores rigtigt gode muligheder for træning. AS’s
medlemmer kan - som gæster - deltage på de
21 tirsdage i sæsonen, hvor Feltsportskursus
arrangerer orienteringsløb i skove rundt om i
Nordsjælland. Nogle tirsdage er der også træning i de øvrige feltsportsdiscipliner: Skydning,
kortlæsning og afstandsbedømmelse. Oplysning om, hvor der løbes, kan fås hos feltsportsinspektøren eller på AS-kontoret.
Dette er en enestående mulighed, som dog
ikke er helt gratis. AS’ere yder en stor indsats i
gennemførelsen af arrangementerne. Årets første løb arrangeres traditionelt fra Bjerget, hvor
der normalt er sandwich og drikkevarer til deltagerne efter gennemført O-løb i Rude Skov, og
ud af ca. 30 banelæggere og arrangører er der
ikke mindre end 10 AS-medlemmer. Disse er:











3572
3740
3764
3801
3976
4166
4179
4206
4250
4431

Peter Werling
Erling Heidler
Niels-Erik O. Hansen
Birger Hoff
Anders Poulsen
Nis Schmidt
Jørgen Nielsen
Carsten Sveding
Jørgen Pedersen
Christian Saxe

Stor tak til dem for deres indsats.
En fotograf har gjort sig morsom på bekostning af et par
AS’ere ved to handikapparkeringspladser på stranden ved
Tisvilde Hegn. Niels-Erik er lige kommet hjem fra skoven,
mens Erling - i ophøjet ro - er
banelægger og arrangør ved
start/mål. Det var efterårets
første løb, hvor Anders traditionen tro havde lavet grillarrangement til deltagerne.

Opgaverne fordeles mellem banelæggerne
på et årligt banelæggermøde i januar. At arrangere et O-løb indebærer herefter typisk følgende aktiviteter:












Konstruere 4-5 baner af varierende
længde og sværhedsgrad.
Rekognoscere løbet i skoven.
Afhente postskærme m.m. på materieldepotet.
Udlægge løbet - typisk 25-30 poster ca. 10-15 km.
Tegne kort til indtegning - evt. printe
kort til udlevering - samt printe nødvendige papirer til administrationen.
Arrangere - start og mål - tirsdag kl. ca.
15.30-20.00.
Udarbejde resultatliste til feltsportskursus hjemmeside.
Inddrage posterne - 10-15 km. igen.
Indsende resultat og afregning til kassereren.
Ordne - evt. tørre og rense - postskærmene og materiellet.
Aflevere postskærme m.m. på materieldepotet.
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AS-feltsport til DM biathlonorientering 2016 i Slagelse

I midten: Kai, Jørgen og Christian
Idrætsforeningen ved Gardehusarregimentet
havde påtaget sig opgaven med at arrangere
Danmarksmesterskaberne i Biathlonorientering
13.-15. april 2016, og vanen tro drog et mindre,
pænt selskab fra Akademisk Skytteforening i
retning af Slagelse for at repræsentere foreningen. Arbejdsmæssige forpligtigelser og andre
uopsættelige aktiviteter betød, at foreningen
ikke kunne stille deltagere i den ”rigtige” DMklasse, hvor AS tidligere har demonstreret stor
styrke, men i år måtte Christian Saxe, Kai Willadsen og undertegnede Jørgen Pedersen forsøge at holde fanen højt.
Skydebanens placering i kanten af Slagelseskovene giver gode forhold for biathlonorientering, og det var derfor en forventningsfuld
skare, der forsamledes på skydebanen til indskydning af geværer. Den lokale idrætsforening
havde klogelig valgt at trække på orienteringsmæssig ekspertise hos OK Sorø, hvor man
havde stået for banelægning samt alle praktiske
forhold vedrørende orienteringsløbene.
Stævnet inkluderede også en landskamp
mellem Danmark og Sverige, hvorfor en del
svenske løbere var med til at trække deltagertallet op.
Onsdag var afsat til sprintbiathlon, hvor der
skulle løbes to orienteringssløjfer efterfulgt af to
skydninger med henholdsvis 5 skud liggende
og stående med mulighed for strafrunder. Orienteringsløbene var lagt i det tilstødende øvelsesterræn, hvor der var placeret poster ved
stort set samtlige terrængenstande. Dette betød, at man skulle være skarp på orienteringen
xxxxx

Christian og Kai.
og sikre sig, at det var de rigtige poster man
stemplede. Nærværende skribent blev kortvarigt ramt af panik, da han under fraløbet erkendte, at der var placeret to poster ved samme vandhul, og han måtte tilbage for at kontrollere, om det var den rigtige post af de to, der
var blevet klippet.
Den klassiske konkurrence om torsdagen
var tilrettelagt med punktorientering, 10 skud
liggende skydning, fri orientering og afslutningsvis 10 skud stående skydning. Punktorienteringen bar desværre lidt præg af civile orienteringsløberes manglende rutine med denne
disciplin, og det betød, at forbavsende mange
slap afsted med 0 strafpoint, idet en del opgaver var placeret ved terrængenstande, hvor der
ikke krævedes nævneværdige overvejelser, før
nålen kunne prikkes gennem kortet. Afmærkning af punktorienteringsruten var også lidt suspekt i nogle områder, og det gav et lidt ujævnt
løb, at man flere gange måtte lede efter plasticstrimlerne. Men eftersom foreningen hjemtog
en første-, anden- og tredjeplads i de individuelle konkurrencer og førstepladsen i holdkonkurrencen, skal man være et skarn om man
klager.
Arrangementets sidste opgave hed stafet,
og her lå foreningen på 3.-pladsen efter første
tur, og der lå vi også efter 3. tur uden at være i
nærheden af en højere placering.
Med endnu en stak gavekort til Intersport
under armen og begyndende regnvejr over
Slagelse vendte vi næsen mod København.
Jørgen Pedersen
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Klubmesterskab orienteringsløb - 30. april 2016

Deltagerne
klar til start:
Vagn,
Erling,
Birger,
Torkild,
Nis,
Niels-Erik,
Johan &
Lise.

Banelægger:
Udsætning af mærkesedler:
Udsætning af poster:
Løbsafvikling:

Ulrik Nielsen
Carsten Sveding
Inger Sveding
Carsten Sveding

Efter et dobbelt akademisk kvarter lykkedes det
at få alle med på en vandretur til startstedet i
skoven. Dejligt vejr, let overskyet, og med et flot
tæppe af anemoner i skovbunden. På et langt
stræk til post 1/4/7 kunne vi gamle mænd tydeligt mærke, at formen ikke var på toppen. Her
var der to sløjfer med hver to poster, hvor svage sjæle kunne fristes til at klippe i kreativ rækkefølge, men det gør en hæderlig AS’er jo
xxxxxx

ikke. Nogle lange og normale stræk til post
12/15 tærede voldsomt på kræfterne. Her var
der igen korte stræk, afsluttende med post
14/17, så der var fristelsen til at klippe i kreativ
orden for stor for en af deltagerne, der på den
måde blev disket for fejlklip. Måske formildende, at brøden straks blev indrømmet, men den
slags var kun tilladt i gamle dage. Sidste post
lå efter et for ældre løbere enormt langt stræk
med en midtvejs opstigning med krydsning af
10 højdekurver, før vi skulle løbe langt ind på
grunden og næsten op til Barfredsstenen for
at klippe sidste post. Det havde så den fordel,
at den sædvanlige pinlige parade i gang og
luntetrav ned over den åbne grund blev undgået.
En god, afvekslende og spændende bane.
De små gaflede sløjfer gjorde det sjovt at se
hinanden uden mulighed for at lave kompis.
Vejret gav en rar løbetemperatur. På de sidste
stræk fik vi overophedede kæmper endda
nogle få behagelige regndråber at svale os
med. Naturligvis kun vi, der brugte et passende stykke over en time til turen.

Første ”gafling”, hvor 1, 4 og 7 er samme post

Der blev spist, drukket og sunget. Især var
afsyngningen af Sixtens vers om Nepomukmuk-muk udsat for 14-stemmigt kor en gribende oplevelse.
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Carsten overrækker pokalen til Nis, som her også ses i den grønne AS-trøje på vej mod mål
Med pålæg om at skrive referat samme dag/aften var
det et helt urimeligt krav, at jeg også skulle fremsige recitativet til Syvendemanden, så jeg slap afsted med en meget kort version. Det blev dog kun registreret som en andenplads i skandaløs varetagelse af den opgave.
Vi havde en hyggelig tur til toppen i godt vejr, og sangens afsluttende ”hurra” gav ekko fra stammerne, hvis løv
kun lige var begyndt at springe ud. Inden afskeden var de
to formænd allerede i fuld gang med opvask og fejning af
gulvet, så vi andre kunne tage hjem med god samvittighed.

Resultat:
Lang (?) bane på
5.9 km og 18 poster:
1. Nis
1.03.31
2. Birger 1.09.56
3. Vagn
1.16.55
4. Torkild 1.23.35
5. Erling
1.46.00
6. NEOH Disk. (1.07.45)
Johan Goth og Lise gik sammen en mindre bane.
Carsten havde i et kort øjeblik
været i tvivl om, om der skulle laves
en kort eller en lang bane til de aldrende deltagere. Han valgte åbenbart at få lavet en kort, som han
dog var så rar at kalde lang. Det
havde egentlig været meningen at
bruge klubmesterskabet som testløb for udtagelse til AS-P7. Men efter de flotte resultater hørte jeg
Carsten sige, at de slet ikke rakte til
en udtagelse.

”Nu er det stille”, ”Borgeren” og ”Sjung om
studenten” på Toppen efter frokost.

Det var lidt hårdt at høre sandheden.
3751 Torkild Glaven

Ændringer til adresse, telefon og mail
skal sendes til kontoret.
- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse
bedes dette også meddelt kontoret.
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Skydeprogram for langdistanceskydning - forår 2016
Dato

AS-skydninger med fed skrift

Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger

Lørdag d. 28. maj

3. xxx, 3x5 skud, 200m

Lørdag d. 4. juni

3. Foss, 15 skud liggende, 300m Svensk hovedskydning under kommando

Lørdag d. 11. juni

P7 træning, 3x5 skud, 200m

Dansk hovedskydning under kommando

Lørdag d. 18. juni

AS-P7 2015
KSC og Høje Sandbjerg

Udtagne skytter
200 m, 300 m, pistol og terræn

Lørdag d. 25. juni

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

Point til Schmiegelow pokalen
tæller dobbelt.

Træningstid lørdag kl. 13.00-16.00, hvor vi mødes på 200 m eller 300 m 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.
Åbne stævner indgår i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, hvis
skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten Hammer kan skydninger
til pokalskydninger og 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

HUSK

Se side 3

Sct. Hans aften på Bjerget
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Resultater langdistance 2015
Medaljeskydning I
nr.
3745
4315
4230
3793
3881
3512

Navn
Scheibye
Gaarsmand
Hvamstad
Hammer
Fjeldborg
Mørup






Dansk
15 ligg. Svensk < Nordisk program >
10 ligg. 5 ligg. 30 sek.
1
2
3
300 m
3x5 3+3+4 kn. 3 min.
st. 2 min.
1
2
148 145 145
149
143 135
90
48 46
100
50
50
140 140 139
144
134 129
86
45 43
99
50
49
138 136 135
144
137 128
84
44 41
100
50
49
138 137 136
139
137 125
79
39 39
98
50
49
135 135 134
146
131 121
81
42 39
97
50
48
138 133 132
144
125 114
71
38 36
97
48
46

ialt
1249
1198
1186
1166
1159
1122

Skyttekonge 2015
Guldmedalje
Guldmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje

6 skytter gennemførte skyttekongeskydningen i 2015.
Tre skytter opnåede guld, de øvrige sølvmedalje.
Yderligere 12 skytter deltog i medaljeskydning I uden at fuldføre.
Skyttekonge blev 3745 Finn Scheibye.

Medaljeskydning II
Nr.
3745
3793
3881
3512
4230
4315
3990






Skydning nr.
Navn
Scheibye
Hammer
Fjeldborg
Mørup
Hvamstad
Gaarsmand
H.J. Vaaben

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

148
138
135
138
138
140
143

146
137
135
133
136
140
132

145
136
134
132
135
139
130

145
136
134
131
135
138

143
134
133
130
134
138

143
131
131
130
134
137

142
129
131
130
133
136

141
129
129
130
130
133

140
127
128
130
127

140
125
128
128

Gns. H.cap
2016
143,30 138
132,20 127
131,80 127
131,20 126
133,56 130
137,63 135
135,00 137

Klassemærke
Friskytte
Guld
Guld
Guld
Guld
Friskytte
Guld

Fire skytter skød 10 resultater eller flere og blev dermed placeret i medaljeskydning II.
Herudover skød tre skytter mindst tre serier og får tildelt handicap point for 2015.
Alle med mere end tre resultater kvalificerede sig til et klassemærke indenfor DGI.
Årets vinder af medaljeskydning II blev 3745 Finn Scheibye.

Schmiegelow pokalen
Nr.
3512
3745
3793
4230
3881
4001
4195
3898
4315

Handicap pokalen
Hcp.
Navn
2015
Mørup
125
Scheibye
139
Hammer
129
Hvamstad
131
Fjeldborg
130
Pia Vaaben
133
Datcu
123
Worsaae
139
Gaarsmand
139

Opnåede
point
58
45
38
32
15
8
6
2
2

I Schmiegelow pokalen, opnår skytterne point i forhold til, hvor meget det
skudte resultat er højere end det forud for året tildelte handicaptal.
I 2015 blev 3512 Svend Mørup vinder med 58 point. I alt 9 skytter opnåede point i skydningen.
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Collet pokalen
Nr.
3745

Navn
02-maj-15
Scheibye
274

12-sep-15
260

I alt
534

Der skydes om Collet pokalen ved to skydninger. Hver skydning er
på 10 skud i tre stillinger. I 2015 var Finn Scheibye den eneste skytte, der gennemførte skydningen.

Foss pokalen
1
04-apr15

Nr.

Navn

3881
4230
4315
3793
3512
3898
4428
4471
3745

Fjeldborg
Hvamstad
Gaarsmand
Hammer
Mørup
Worsaae
Najim
Hussein
Scheibye

2
18-apr15

3
30-maj15

4
12-sep15

5
10-okt15

6
24-okt15

132

140
144
140
136

146
137
144
135

142
142
139

Antal

136
136
125
110
145

145

144

Gns.

sejre

142,7
140,5
142,0
135,5
136,0
136,0
125,0
110,0
144,7

2
1
1
1

Foss pokalen blev med to sejre vundet af 3881 Thomas Fjeldborg.
4230 Ola Hvamstad, 4315 Regin Gaarsmand og 3793 Morten Hammer opnåede hver en sejr. Finn Scheibye vandt i 2014 og kunne efter
statutterne ikke deltage i konkurrencen i 2014.

XXX-Pokalen
Nr.

Navn

3745 Scheibye

1
11-apr-15

2
25-apr-15

3
23-maj-15

4
20-jun-15

5
05-sep-15

6
19-sep-15

146
3

142
3

140
3

148
3

141
3

134

138
2

140
2

140
3

138
2

133

134

135
1

138
3

135

4315 Gaarsmand
4230 Hvamstad
3793 Hammer
3512 Mørup

136
2

133
1

136
1

136
2

131
1

129

128

133
2

132
1

134
1

7
17-okt-15

8
31-okt-15

15

138
2
130

9
7
125
7

130

120
3

3990 H.J. Vaaben
3898 Worsaae

Point
i alt

134
1

4001 Pia Vaaben

143
3

3

140
2

3

137

Ved skydningerne om xxx pokalen tildeles dagens bedste skytte 3
point, nr. to 2 point og nr. tre 1 point.
3745 Finn Scheibye vandt med 5 sejre og 15 point. 4001 Pia Vaaben
vandt i 2014 og kunne derfor ikke opnå point i årets skydning.
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Poul Glesners mindepokal
(Veteranpokalen)
Nr.
Navn
3793 Hammer
3512 Mørup

<

200 m
146
132

146
133

>
146
130

300 m
139
136

Handicap
6,5
8,0

Resultat
583,5
539,0

I 2015 kæmpede blot to skytter om Poul Glesners mindepokal. 3793
Hammer genvandt pokalen. 3512 Svend Mørup har dog valgt at
handicappe sig selv, da han skyder i tre stillinger på 200 m, selv om
statutterne foreskriver, at skydningerne kan skydes liggende.

Feltskyttepokalen

DM-Indiv.

DM-Hold
24/?/2
30/?/3

35/23/5
31/21/3
27/23/4
28/20/2

34/26/2
31/26/1

27/18/1

24-3
20/12/1

18/14

10 skytter opnåede point i terrænskydninger i 2015. Herudover deltog fire skytter, som ikke opnåede point.
Både feltskyttepokalen og portvinspokalen blev i 2015 vundet af
3745 Scheibye.

Portvin

27/21/3
21

40/30/5
40/28/3
32/29/4

Pokal

22-1
23-2
28-5

35/24/5 37/?/2 39/?/5
31/20/2 38/?/3 36/?/4
31/23/4 23/?/1

2. Vinter

35/27
32/27
10/8

28-4

Hanebjerg

38/29-5
31/22-1
24/20
25/23-3
31/24-4
32/22-2
26/18

AS-P7

42/30-5
37/29-4
35/27-1
36/28-3
38/28-2

1. Vinter

32/21
33/28-4

32/23-1

DGI-Øst

35/29-5
32/26-2
29/26-1
33/28-3

6. Vinter

3745 Finn Scheibye
3793 Hammer
3881 Fjeldborg
4230 Hvamstad
3990 Vaaben
4195 Datcu
3512 Mørup
3898 Worsaae
4001 Pia Vaaben
4188 Antonius

5. Vinter

4. Vinter

Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal

39
19
15
13
11
7
6
5
3
1

41
23
16
13
11
7
6
5
3
1
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Generalforsamlingen den 28. april 2016 på Bjerget
Referat

(fortsat fra side 8)

SKYDESEKTIONEN
Sektionen deltog i 2015 i en række eksterne
stævner med gode individuelle resultater:
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m mesterskaber deltog AS med 13 pistolskytter og 5
riffelskytter og vandt tre guld-, en sølv- og tre
bronzemedaljer:
Julie Ziersen og Jens Øelund opnåede
guldmedaljer på pistol med tohåndsfatning for
senior/veteraner.
Regin Gaarsmand opnåede en sølvmedalje
fritstående på riffel.
På pistol med enhåndsfatning vandt Finn
Scheibye guldmedalje og Alexander Khalileev
bronze i klasse 2. Alex Datcu vandt bronze i
klasse 3. Troels Lenda opnåede en sølvmedalje
placering på luftpistol.
På pistol med enhåndsfatning vandt Finn
Scheibye guldmedalje og Alexander Khalileev
bronze i klasse 2. Alex Datcu vandt bronze i
klasse 3. Troels Lenda opnåede en sølvmedalje
placering på luftpistol.
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m turnering
vandt pistolholdet konkurrencen på enhåndsfatning, og riffelholdet blev nr. to på riffel fritstående.
Hermed var holdene kvalificeret til at deltage i DM.

Høje Formand i samtale med generalforsamlingens ældste deltager, Johan Goth.
I baggrunden: Peter Tscherning, kassereren, sekretæren og Mogens Camre.

Foreningens skytter har i løbet af året deltaget i 10 terrænskydninger med gennemsnitligt 6 deltagere i hver skydning.
Ved DM i terrænskydning i Jægerspris
vandt DGI Storkøbenhavn holdskydningen for
veteranskytter, hvor tre af holdets fire deltagere var fra AS.
I DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 6 skytter på riffel,
der skød 11 skydninger, og 5 på pistol der
skød 8 skydninger.

Ved det efterfølgende DGI DM pistol på 15
m deltog fire pistolskytter fra AS, uden at vi var i
stand til at stille hold.

Morten Hammer vandt guld på 200 m i veteranklassen. Finn Scheibye vandt guld i klasse 1. På 300 m blev Morten Hammer nr. 2 i veteranklassen.

Ved DGI DM på 15 m riffel stillede vi med
et hold på fire skytter. Peter C.S. Larsen blev
bedste skytte med 188 p. + 190 p. og opnåede
en 4.-plads i klasse 2.

Finn Scheibye vandt standardpistol i klasse 2 og opnåede en tredjeplads på finpistol
klasse 2.
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AS-P7 blev afholdt på Revingehed. Baneriffel blev vundet af AS, mens geværterrænskydningen blev vundet af P7. Individuelt vandt Anders Petersson, P7, riffelskydningen og dermed
Agnetes Hæderspris med Finn Scheibye på
andenpladsen. Alle pistol holdskydningerne
blev vundet af AS. Individuelt vandt Alf Bohman, P7. til gengæld alle skydningerne, mens
Christoffer Jespersen tog sig af alle 2. pladser.
Unimatchen mellem AS, Akademisk Skytterlag, Oslo (ASL) og Akademisk Skytteforening
Aarhus (ASA) blev afholdt på Københavns
Skyttecenter og på Høje Sandbjerg. Skydningen består af baneskydning på riffel og terrænskydning på pistol.
Der deltog 30 skytter, hvoraf 25 gennemførte begge skydninger. AS vandt begge holdskydninger. Det skal dog retfærdigvis siges, at
vi deltog med næsten dobbelt så mange skytter
som nordmændene og AS Århus, og det var de
syv bedste resultater, der talte. Individuelt besatte AS Aarhus de to første pladser på riffel,
mens AS tog sig af de tre første pladser på pistol. Sammenlagt blev den individuelle skydning
vundet af Alex Datcu, AS med Kåre Janussen
fra AS Aarhus som runner up, kun et placeringspoint efter Alex.
Indendørs skydningen
Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen er
fortsat høj. I løbet af 2015 blev der solgt over
50.000 stk. cal. 22 ammunition til en samlet pris
på næsten 30.000 kr.
Vi holder introduktionskurser for nye skytter
to gange om måneden. Kurserne er normalt
velbesøgt med typisk 3-7 deltagere pr. gang. I
alt deltog 94 nye interesserede i introduktionskursus i DGI-byen i 2015.
I 2015 er der indmeldt 40 medlemmer med
skydning som primær aktivitetsinteresse. Desværre er der også mange, der melder sig ud,
når de først finder ud af, hvad der kræves for at
blive en dygtig skytte.
Udendørs skydningen
I 2015 har interessen for at skyde med
grovpistol på Københavns Skyttecenter fortsat
xxxxxx

ved udgangen af 2015 IPSC licens under
Dansk Sportsskytte Forbund.
Udendørs skydningen
I 2015 har interessen for at skyde med
grovpistol på Københavns Skyttecenter fortsat
ligget på et højt niveau. Fem AS skytter havde
ved udgangen af 2015 IPSC licens under
Dansk Sportsskytte Forbund.
25 m pistolskydning har i 2015 fortsat lidt
under, at der ikke har været en dedikeret leder
af aktiviteten.
Fra og med maj 2016 har to yngre ASskytter påtaget sig at stå for, at der afholdes 25
m pistolskydning på KSC hver anden torsdag
aften.
På langdistance vandt Thomas Fjeldborg
Foss pokalen (15 skud liggende på 300 m).
Skydningerne om XXX-pokalen (3x5 skud på
200 m), Collet-pokalen (3x10 skud på 300 m)
og terrænskyttepokalerne blev vundet af Finn
Scheibye, som også genvandt skyttekongeskydningen og medaljeskydning II (10 bedste
resultater i 3x5 skud på 200 m). Schmiegelow
pokalen (3x5 skud på 200 m med handicap tillæg) blev vundet af Svend Mørup. Poul
Glesners mindepokal (3 resultater på 200 m
liggende og et resultat på 300 m liggende) blev
vundet af Morten Hammer.
Generelt
Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere
af de mange nye skytter kan fastholdes over
en længere årrække, herunder at nogle flere vil
vise interesse for de udendørs discipliner på
Kalvebod.
I sin egenskab af formand for Københavns
Skyttecenter har skydeinspektøren også i 2015
arbejdet intenst med at drive skyttecentret som
forening, efter Københavns kommune ultimo
2011 trak sig fra driften.
FELTSPORTSSEKTIONEN
Sektionen har haft en fin sæson med følgende
højdepunkter:
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7.-8. april - Åbent klubmesterskab i Obiathlon
Birger Hoff og en række frivillige havde påtaget
sig at stå for dette dobbelt arrangement på
Bjerget. Der var ca. 35 deltagere anført af det
danske landshold. Konkurrencen blev gennemført med klassisk om lørdagen.
 HE - Nicolai Nielsen blev klubmester
med Ulrik Nielsen som nr. 3 og Troels
Christiansen som nr. 4
 H45 – Vinder Christian Saxe
 H55 – Jørgen Pedersen nr. 2
Flot arrangement. Stor tak til Birger og hjælpere.
28.-30. april - DM Biathlon
Stævnet blev afviklet af Flyvestation Skrydstrup
ved Vojens Skyttecenter og i klitterne på Rømø
med et begrænset antal AS deltagere.
 Danmarksmester i HE i både sprint og
klassisk blev Nikolai Nielsen fra AS.
 Christian Saxe blev nr. 3 i klassisk for
ÆOB og Jørgen Pedersen nr. 2 i sprint i
ÆOB
9. maj - Klubmesterskab i orienteringsløb
Troels Christiansen havde lavet en spændende
bane med gaflinger i et snævert område, og det
gav voldsom indledende aktivitet og stress.
Christian Saxe kom først ud af skoven, og forsvarede dermed sit klubmesterskab. Bagved
fulgte en række tætte opgør om de sekundære
placeringer.
14. juni - P7-AS
Vi var atter i Sverige, hvor P7/SKIF stod for
et fint arrangement og løftede opgaven uden
støtte fra regimentet udover lån af øvelses- og
skydeterræn. Konkurrencerne blev afviklet på
Revingehed og punktorientering og O-løb ved
smukke og varme Snogeholm.
AS holdet bestod af: Henrik Plenge Jensen,
Jørgen Pedersen, Christian Saxe, Troels Christiansen, Jørgen Nielsen og Ulrik Nielsen suppleret af Nis Schmidt og Carsten Sveding som
holdledere. Desværre kunne P7 kun stille med
to deltagere pga. royalt bryllup, så kompetent
støtte til P7 blev leveret af Nis og Carsten.
xxxxx

På trods af denne overvældende forstærkning blev selve konkurrencen en ensidig
forestilling. AS vandt alle discipliner med følgende disciplinvindere:
 Skydning:
Christian Saxe
 Punkt-orientering: Troels Christiansen
 O-løb:
Troels Christiansen
 Håndgranatkast Henrik Plenge
 Teknik pris:
Henrik Plenge
 Individuelt:
Henrik Plenge
 Hold:
Ikke overraskende AS
August - VM i biathlon
Her deltog Jørgen Pedersen, Christian Saxe
samt Nicolai Nielsen og det med fine resultater.
 Jørgen Pedersen blev nr. 2 på klassisk
distance for VET og
 Nicolai Nielsen som løb for landsholdet
og vandt bronze på sprinten.
 Dertil et antal utaknemmelige 4. pladser.
4. september - DM feltsport
DM i feltsport blev igen i 2015 arrangeret af
Skive Garnison med gennemførelse af konkurrencerne ved FSN Karup og ved øvelsesterrænet ved Finderup.
 I HE blev Christian Saxe, Kai Villadsen og
Troels Christiansen henholdsvis nr. 4, 5
og 6 og blev nr. 2 i holdkonkurrencen.
 En undtagelse for de mere beskedne placeringer var Peter Werling som - for gud
ved hvilken gang - vandt, denne gang
VET2 og
 Jørgen Pedersen blev nr. 2 i VET1.
 Sammen med Birger Hoff blev de nr. 2 i
holdkonkurrencen for VET/ÆOB
Dansk Militært Idrætsforbund benyttede lejligheden til at overrække Birger Hoff guldmanchetknapper som en påskønnelse af Birgers
utrættelige indsats indenfor orienteringsløb,
feltsport og orienterings biathlon.
Et lille og flot kuriosum: Kai Villadsen fejrede 40 års jubilæum og har deltaget i samtlige
DM Feltsport siden 1975. Imponerende præstation af Kai!
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5. december - Bøftur

HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN

Aksel (Høje Formand) var banelægger til årets
bøftur. Efter flere års mystiske/umulige/ håbløse
og nederdrægtige bøfture havde Aksel - som
sidste års vinder - valgt, at nu skulle der løbes
rigtig o-løb! Dette på et ca. 25 år gammelt tilsværtet kort over Rude skov, hvor udklippede
huller var større end selve kortet! Der skal dog
mere til at slå feltsportere ud og allermindst Nis
Schmidt, som blev en sikker vinder efter perfekt
tidsdisponering. Dagen blev som altid afsluttet
med frokost. øl, snaps og recitativer.

AS HJV sektion har vanen tro gennemført sin
BØF-tur denne gang med ny kræfter i spidsen,
idet 4296 Rune Iversen tiltrådte som LXX Kjæft
forrige år.

Alt i alt et godt år og med det åbne klubmesterskab i biathlon som højdepunktet.
GYMNASTIKSEKTIONEN
I 2015 fortsatte motionsgymnastikken på
Brønshøj Skole om tirsdagen og på Korsager
Skole i Husum om fredagen. Vi har været ca.
20 aktive gymnaster med varierende mødefrekvens, og der har i gennemsnit været ca. 10
deltagere om tirsdagen og lidt færre om fredagen. Gennem året var fremmødet stigende, og
den gode tendens er fortsat i foråret 2016.
Sommerafslutning medio maj 2015 blev
holdt uden gymnastik grundet eksamensborde i
salen, så vi mødtes på Høje Sandbjerg til smørrebrød og hyggeligt samvær.
Juleafslutningen blev efter gymnastikken for
nu 3. år i træk rundet af hos familien Tholander,
som lagde hus til en hyggelig spisning af fru
Annelises hjemmelavede gule ærter.
Vor lærer Leif har igen ydet en stor indsats
for vor fysiske trivsel og for det sociale samvær.
Han blev ved vore afslutninger takket og betænkt med beskedne gaver.
Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) inkl. sølvfad vandrede videre til Sonny
Due for det næste år. Sonny kvitterede med et
fint indlæg i det følgende nummer af bladet.
Aage Bruun-pokalen forblev hos familien
Tholander, idet pokalen hvert år tildeles den
gymnast (og hans familie), der sørger for, at vi
kan holde vor juleafslutning og spise gule ærter
hjemme eller ude.

Derudover gennemførte HJV SEK, støttet
af Inge og Jørgen Pangels Mindelegat, en
yderst succesfuld særforevisning af filmen ”9.
april”. 3505 Kay Søren Nielsen leverede forud
herfor et oplæg, der gennemgik både den tyske opmarch og de danske forberedelser, forud for 9. april 1940.
Endelig har AS HJV sektion bidraget med
folk til HJV internationale øvelser. 4310 Michael Saxbeck og 4241 Christian Bergqvist deltog,
sammen med 15.000 andre NATO soldater i
øvelsen Cold Respons i Norge februar 2016.
SANDBJERGINSPEKTIONEN
Generelt
2015 har været året, hvor den planlagte renovering af lejren færdiggjordes.
Lejren
Med støtte fra Zehngraff midler er nu også Omesse og depoter i bygning 1 blevet isoleret.
Tilkørselsveje er blevet forbedret ligesom lejrgaden er blevet stenbelagt.
Fredningssagen
I sommer afgjorde Natur- og Miljøankenævnet
den længe verserende fredningssag. Vi fik
medhold i, at offentligheden ikke uden tilladelse kunne komme på grunden og i, at den krævede sti fra Toppen til Rude Skov skulle føres
hovedsageligt nord for diget, kun med det østligste stykke over øvelsesområdet. At det skulle være en trampesti, og at der hverken måtte
rides eller cykles på den, samt at vi måtte lukke stien 15 dage om året til skydning og lignende. Alt i alt en afgørelse, vi som forening
kan være tilfreds med. Den endelige iværksættelse blev dog udskudt indtil kommunen havde
afklaret visse detaljer. Men det er forbavsende
nok ikke sket, og fredningen er derfor - os bekendt - endnu ikke iværksat.
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Vi kan glæde os over, at med en lejr i stadig bedre stand, er der kommet flere aktiviteter
heroppe, dels fra medlemmer og dels via udlejning. At monitere og støtte disse aktiviteter,
vedligeholde øvelsesområdet og gennemføre
byggeprojektets afledte forbedringer, har været
Sandbjerginspektionens hovedopgave det forløbne år.

GENERELT
Min beretning har indtil nu primært omhandlet
aktiviteter i AS sektioner og Sandbjerginspektionen. Disse aktiviteter udgør kernen i AS virke,
og jeg vil gerne give min fulde anerkendelse for
det store arbejde, der udføres i denne sammenhæng, men disse aktiviteter understøttes af
en lang række administrative og praktiske gøremål, som er nødvendige for, at foreningen
kan fungere. Her tænker jeg først og fremmest
på det store arbejde med at holde og drive lejren, men også på bestyrelsens arbejde, udgivelse af AS-bladet, samt støtte til behandling af
løbende sager.
Vores medlem Ove Popp Poulsen døde
den 20. september 2015. I oktober fik foreningen meddelelse om, at hele Popp’s formue
skulle indgå i en Fond, der skal understøtte
Akademisk Skytteforenings formål. AS har derfor fået udpeget en bobestyrer, som har taget
hånd om oprettelsen af Fond, fritagelse for boafgift, salg af hus samt overdragelse af Fonden
til administration hos Danske Forvaltning. AS
forventer at sagsbehandlingen er færdig i løbet
af forsommeren 2016. Ifølge Popps testamente
skal afkastet fra Fonden anvendes af Skydeinspektionen, understøtte UNI-matchen samt gå
til vedligehold og nyanlæg på Høje Sandbjerg.
Vi forventer, at fondens kapital bliver på ca. 5
mio. kr.
For det igangværende år, 2016 vil jeg kort
nævne, at årets hovedbegivenhed naturligvis er
festligholdelse af lejrens 100 års jubilæum den
13. maj. Jeg synes, vi har planlagt en flot reception om eftermiddagen og lagt op til en hyggelig
medlemsfest med familie om aftenen. Jeg håber, I alle deltager.
Generelt vil jeg sige for 2016, at året - i
modsætning til mange foregående år - for nærxxxx

værende ikke er præget af udestående problemer med myndighederne omkring Høje
Sandbjerg, når vi ser bort fra fredningssagen,
der for nærværende ligger lidt i dvale.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i
årets løb på den ene eller anden måde, har bidraget til driften af vores forening.
Efter min opfattelse er foreningen i rigtig
god gænge. Vi har en kontinuerlig medlemstilgang, vi har udsigt til en særdeles god økonomi, vi opnår til stadighed flotte sportslige resultater, og endelig har foreningen et helt unikt
klubhus, nemlig Bjerget, som aldrig har fremstået flottere, end det gør i dag.
Dette afslutter min beretning.
Spørgsmål / svar:
 Birger Worm: Hvordan er det med fredningen og kendelsen, er den ikke endelig ?
 Birger Hoff: Fristerne er overholdt, men
det var en midlertidig kendelse fra fredningsnævnet, da kommunen skulle afklare nogle spørgsmål vedr. golfbanen
m.m. Vi venter spændt.
Der var ikke flere spørgsmål eller bemærk-

ninger til formandens beretning, som herefter
blev godkendt med akklamation.

ad 3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab til godkendelse
Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne og originalregnskaber med underskrifter blev forevist dirigenten.
Akademisk Skytteforening
Hovedtrækkene i regnskabet fremgår af ledelsens årsberetning side 6 i regnskabet.
Indtægter:
 Kontingenter aktive er stigende p.gr.af
flere medlemmer. Introkontingent, som
opkræves af nye skydere, når de første
gang kommer på skydebanen, udgør ca.
kr. 10.000. Dette dækker introduktion og
kontingent det første par måneder.
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Øvrige tilskud - kr. 399.000 - skyldes
væsentligst bidrag fra Zehngraff til byggeprojekt Høje Sandbjerg.

Udgifter / aktiviteter:
 Skydeinspektionen er tilbage på tidligere
års omkostning.
 HJV er noteret negativt p.gr.af at bidrag
fra jubilarer til Bøfturen overgik udgifterne.
 Sandbjerg regnskabet viser for første
gang nogensinde et reelt overskud, som
skyldes pæn udlejning samt gode indtægter fra brændesalg. Normalt et underskud på ca. kr. 40.000. Se note 3
vedr. udlejningsaktiviteter.
 Byggeprojekt omfatter renovering af den
sidste del af Bygning 1 samt ny belægning på lejrgade.
 Administration er uændret i forhold til
sidste år.
Resultat:
 Overskud på kr. 100.252 - dette er primært Høje Sandbjergs fortjeneste.
Balancen ingen kommentarer
Der var ingen bemærkninger til AS-regnskabet,
som blev godkendt med akklamation.
De Akademiske Skyttefonde
Regnskabet er som tidligere år.
 Der er udloddet kr. 8.700 til AS
 Vi har nogle gode obligationer, som giver
et stabilt afkast.
Bemærkning / svar:
 Svend Mørup: Kan man ikke lave en fortegnelse over de sammenslåede fonde,
med navne på giverne ?
 Kassereren: Det fremgik af det oprindelige regnskab - men det kan vi godt gøre.
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske
Studenter


Indtægterne har været lavere p.gr.af udlodning af kapitalen, og der er derfor kun
udloddet kr. 11.800 til AS




Der er disponeret en udlodning af egenkapitalen på kr. 309.499
Pengene er bl.a. bruget på akustiske
plader i loftet i dette lokale.

ad 4. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag.
ad 5. Kassereren forelægger budget til
godkendelse
Der er budgetteret med uændret kontingent.
Under øvrige tilskud er budgetteret med
udlodning af resten af egenkapitalen fra Zehngraffs fond, som modsvarer udgifterne under
byggeprojekt Høje Sandbjerg.
Derudover er der budgetteret med en forventet udlodning fra Popp’s Fond på kr.
150.000. Disse er ”forbrugt” i henhold til fundatsen med kr. 100.000 i skydeinspektionen og
kr. 50.000 på Høje Sandbjerg.
Udgifterne er ellers budgetteret nogenlunde uændret bortset fra kr. 60.000, som under
stævner m.v. er afsat til Høje Sandbjergs 100
års Jubilæum samt til AS-P7 stævnet.
Administrationsomkostning er budgetteret
lidt højere end tidligfere.
Budgettet viser et forventet overskud på
kr. 30.000. Efter budgettet er udarbejdet har
O-sektionen bedt om bevilling til yderligere to
biathlon geværer. Dette er bevilget og overskuddet vil derfor være tæt på 0 kr.
Der var ingen bemærkninger til budgettet,
som blev godkendt.
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til
uændret kontingent:
 Aktive indtil 25 år
kr. 270, Aktive fra 26 år til 65 år kr. 370, Aktive over 65 år
kr. 270, Passive
kr. 150,Der var ingen bemærkninger til kontingentet,
som godkendtes.
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ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Bestyrelsen foreslår genvalg:
 Formand:
3849 Aksel Munk Iversen
 Næstformand: 4276 Palle Skovhus Jensen
 Kasserer:
3448 Bo Scheibye
 Sekretær:
4290 Søren Østergaard
 Sandbj.insp.: 3801 Birger Hoff
 Skydeinsp.:
3745 Finn Scheibye.
 Gymn.insp.:
3098 Peter M. Lund.
 Feltsportsinsp.: 4206 Carsten Sveding
og nyvalg af
 Inspektør for HJV-sektionen
4244 Martin Larsen
Christian Bergqvist genopstiller ikke, men
forslår Martin Larsen som ny inspektør for HJVsektionen - de øvrige i bestyrelsen er rede til
genvalg.
De foreslåede valgtes med akklamation.
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24
Nuværende revisorer og suppleant:
 Sagkyndig revisor: 4231 Mette Harder.
 Kritisk revisor:
3793 Morten Hammer.
 Suppleant:
3512 Svend Mørup.
Alle er rede til genvalg. De foreslåede valgtes
med akklamation.
ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde
foreslås genvalg af 4185 Steen Vestergaard
Andersen.
Bestyrelsens anmodning blev imødekommet og
den foreslåede valgtes med akklamation.
ad 10: Eventuelt
Jakob Taarnskov: Jeg efterspørger lidt bedre
information til nye medlemmer.
 Palle Skovhus: Informationen findes på
vores hjemmeside.
 Martin Larsen: Man kunne måske godt
give en bedre introduktion til nye medlemmer, da AS let kan virke lidt indspist.



Høje Formand: Man kunne godt få udpeget et føl, som i en periode følger et
nyt medlem.

Birger Hoff: Jeg vil gerne følge op på jubilæet
og opfordre alle til at deltage, så vi er mange
AS’er, særligt når der skal synges.
 Erling Heidler: Jeg vil også opfordre jer
til at deltage om aftenen, så husk tilmelding.
 Birger Worm: Hvad gør I med parkering?
 Erling Heidler: Det har vi styr på, der er
plads nok på marken.
Jakob Taarnskov: Har vi en funktionel hjemmeværnssektion ?
 Høje Formand: Det er en lang forklaring
- det svare vores nye hjemmeværns inspektør Martin Larsen på efter generalforsamlingen.
Betina Lynnerup: Vi har en repræsentant i Friluftsrådet i den rideklub, jeg er medlem af. Er
det noget, AS skal arbejde på?
 Birger Hoff: Jeg forstår, at det er hovedorganisationerne, der er repræsenteret i
Friluftsrådet og ikke de enkelte foreninger.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet kl. 20.35.
Formanden takkede Christian Bergqvist for
hans indsats i bestyrelsen.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse
af mødet.
Derefter ”Fanesang”.
Erling Heidler
Dirigent
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Resultatopgørelse for året 2015
Budget
2015
2016
(1.000 kr.)
Indtægter

171.390
13.350
8.692
1
329.999
280

162
14
7
0
1.877
1

170
13
12
0
281
0

Indtægter i alt

523.712

2.060

476

Aktivitetsomkostninger

Skydesektionen
64.917
Gymnastiksektionen
5.910
Feltsportssektionen
8.228
Hjemmeværnssektionen
- 817
Sandbjerginspektionen
- 24.753
Byggeprojekt Høje Sandbjerg
309.499
Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter
- 623
Bladet
28.811

39
7
13
0
45
1.813
9
22

170
7
14
1
0
120
60
29

Aktivitetsomkostninger i alt

391.172

1.948

401

Forsikringer
Gaver, præmier
Mødeudgifter
Øvrige administrationsomkostninger

20.784
1.725
731
9.048

19
5
0
12

21
5
5
14

Administrationsomkostninger i alt

32.288

36

45

Udgifter i alt

423.460

1.984

446

Resultat før særlige poster

100.252

76

30

Der disponeres således:
Overførsel til kapitalkonto

100.252

76

30

Administrationsomkostninger

Kontingenter, aktive
Kontingenter, passive
Renteindtægter
Kursavance, obligationer
Øvrige tilskud
Andre indtægter

Revisionspåtegning: Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis.
7. april 2016

Mette Harder
Regnskabskyndig revisor

Morten Hammer
Kritisk revisor
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Balance pr. 31. december 2015 - Aktiver
31. dec. 2014
(1.000 kr.)
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver:
Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød
(Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2012
udg. kr. 2.750.000 heraf grundværdi
kr. 1.190.400)
SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S
(Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset.
Optages til værdi af restgæld)
Inventar

1

-

55.000

66

1

55.002

-

2.224
231

2.453

4
0

91.672
189.832

281.504

92
163

Anlægsaktiver i alt

338.959

325

Beholdning af ammunition
Tilgodehavender, debitorer
Likvide beholdninger

72.017
250.198
161.499

91
190
112

Omsætningsaktiver i alt

483.714

393

822.673

718

Finansielle anlægsaktiver:
Obligationsbeholdning
Nom kr. 2.224, anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2015
Aktier, Danske Bank
1520 stk., anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2015

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

Balance pr. 31. december 2015 - Passiver
31. dec. 2014
(1.000 kr.)
Egenkapital

Kapitalkonto
Opskrivningshenlæggelse
Egenkapital i alt

Kort fristet gæld

SKAK-hus, gæld til Skydebaneforeningen
Omkostningskreditorer mv.
Gæld i alt

Passiver i alt

562.140
190.062
752.202

462
163
625

55.000
15.471
70.471

66
27
93

822.673

718
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Porto

Sponsorindtægter til AS

Nu til dags er der ikke så mange i Danmark, som
bruger porto / frimærker til forsendelser. Men der
bruges porto til udsendelse af kontingentopkrævning 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 ?

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.

Den bedste løsning er nok at gå ind på
http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
bliv-medlem. Her er link til Betalingsservice, som
er let at udfylde med dine data, hvorefter du får
opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får tilmeldt dig inden girokortet udsendes, skal du 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.

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

HUSK at se efter nyheder 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

