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Formand 
 Aksel Munk Iversen 4273 1920 
 Vængetvej 25, 3630 Jægerspris formand@as-kbh.dk 
 
 

Kontor 
 Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
 Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød kontor@as-kbh.dk  

 

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

Hjemmeside http://www.as-kbh.dk 
 

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2335 6822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød 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 
 

 Inspektør: Birger Hoff 4586 7655 / 2530 7655 
  Ved Højmosen 133, 2970 Hørsholm sandbjerg@as-kbh.dk 
 

  Assistent: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
  Udlejning: Birger Hoff Se ovenfor 
  Fakturering: Anders Poulsen 3963 4051 / avpoulsen@mail.dk 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@as-kbh.dk 

 

AS Århus 
 Kåre Janussen 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 19. februar 2018. 

Afleveret til postvæsenet den 21. november 2017. 
 

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. 4 - November 2017 - 81. årgang 
 

Forsidebillede: Ny danmarksmester - se side 12-13 
 

 

Invitation 
 

Kom til nytårskur på Bjerget 

Lørdag 6. januar 2018 kl. 14 - 16. 
 
 

 
 
 

Akademisk Skytteforening inviterer alle medlemmer 

med familie til hyggeligt samvær på Bjerget. 
 

Der vil blive serveret en kold og varm 

forfriskning samt æbleskiver. 
 

 
I erkendelse af at ”Bjerget”- Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte - er 
vanskeligt tilgængeligt med offentlige transportmidler, vil foreningen 
betale en taxa fra Holte Station til Bjerget og retur. Der udpeges en 
koordinator blandt de tilmeldte. Vedkommende rekvirerer det nød-
vendige antal taxaer, der afgår fra stationen senest 13.45. 
 
Venligst tilmelding senest 4. januar til Aksel M. Iversen på mail: ak-
selogkv@gmail.com eller tlf.: 42 73 19 20. I forbindelse med tilmel-
ding bedes I gøre opmærksom på, hvis I ønsker transport fra Holte 
Station og til Bjerget samt oplyse et mobilnr.  

  

mailto:akselogkv@gmail.com
mailto:akselogkv@gmail.com
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Aktivitetsoversigt 
 

2017 
 

2. december 10.00 Feltsport Bøftur - INVITATION side 17 Bjerget/Rude Skov 

5. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning - INVITATION side 10 Skolen / Brønshøj 

10. december  Hjemmeværn Bøftur - INVITATION side 8-9 Bjerget 

12. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 

 

2018 
 

6. januar 14.00 Foreningen Nytårskur - INVITATION side 3 Bjerget 

9. januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

9. januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

23. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

17.-18. marts  Feltsport Åbent O-biathlon stævne Bjerget 

April  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

25. april  18.30 Foreningen Spisning   Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling Bjerget 

5. maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget/Rude Skov 

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

16. juni  Foren+Sky+Fsp AS - P7/SKIF København 

Juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften Bjerget 

Juni 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

August 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

September  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole 

Oktober  Skydning Universitetsmatch København 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

 

 

 

 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen - og HUSK:  
 

Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
 

  

http://www.as-kbh.dk/
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Runde  
fødselsdage 

2017-18 
 
 

Til lykke 

 25. november 3454 Vagn W. Laursen 75 år 

 30. november 3567 Preben Lund 70 år 

 8. december 4483 Lars Tubogh 35 år 

 11. december 4454 Gitte Frydenvang 30 år 

 13. december 3259 Svend Ovesen 80 år 

 14. december 4342 Goran Tomic 40 år 

 16. december 4310 Michael Saxbeck 45 år 

 22. december 4459 Mads Lundgren Petersen 35 år 

 23. december 3158 Ole Kjærgaard 80 år 

 29. december 4003 Claus Barholm-Hansen 55 år 

 31. december 4270 Jacob Poulsen 45 år 

 1. januar 3209 Peter N. Krarup 80 år 

 8. januar 3901 Per Aksel Bannow 55 år 

 10. januar 3610 Ole Jensen 75 år 

 25. januar 4185 Sten Vestergaard Andersen 75 år 

 28. januar 4219 Alexander Khalileev 55 år 

 30. januar 3955 Jørgen Toronczyk 85 år 

 

 

 

 

 
 

I SMS format 
 

 
Det er trist, at der kommer så få til arrangementerne 

Helt enig 

Medlemmerne ved jo ikke, hvor godt det er 

Det kan de jo ikke vide, når de ikke kommer 

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget 

Hvordan det 

Hvis de vidste, hvor godt det er, ville de jo  
komme alle sammen 

Og det ville da være godt 

Men hvis de alle kom, ville der jo ikke være plads til os 

Og det ville jo ikke være så godt 

Intet er så godt, at det ikke er skidt for noget 
 
 

 
Velmente bidrag til kommende blades UGLESET modtages meget gerne. 

 

Indlæg kan undtagelsesvis bringes anonymt i bladet, men 
anonyme indlæg bringes ikke - redaktøren skal kende afsenderen. 
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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  

 

 

Historie- 1911 Udsolgt 
bøger 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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Endnu to skridt er taget til stien 
 
Som bekendt endte den seneste fredningssag 
for nogle år siden med, at der skulle etableres 
en trampesti fra Toppen til Rude Skov. Anke-
nævnet fastlagde stiføringen, og Rudersdal 
kommune blev iværksættende myndighed. 
Længe ventede vi, men så en dag i sommers 
fastlagde vi sammen med kommunen detaljer-
ne i stiføringen. Nu sker der noget 
 
 Første skridt var bygning af en kommunal 
træbro over skovdiget lige nord for nordvest 
lågen. Broen er stor og flot. På billedet man ser 
hvordan. Så ventede vi atter en rum tid. 
 

 
 
 Forleden dag kom de skovfolk fra Gribskov, 
som kommunen har entreret med, og ryddede 
stien på stykket fra træbroen mod øst nord for 
stendiget indtil det sted, hvor en klaplåge skal 
xxxxxxx 

føre stien videre ind over vor matrikkel. Det 
skete med en stor maskine, en type 
slagleklipper, som knuste alt under sig. På 
billederne ses stien som den forløber mellem 
stendiget og Forsvarets trådhegn og senere 
over en nabos grund. 
 

 
 

 

 
 Enkelte træer er håndryddet hos os, der 
hvor vi har trampet stien, for på grunden 
kommer der ingen maskiner. Nu venter vi atter.  
 
 Skovfolkene fra Gribskov har også fået til 
opgave at beskære og rydde på Toppen, så 
udsigtskilerne atter bliver fine.  
 

Sandbjerginspektøren 
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HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN 

 

Til AS jubilarer, alle medlemmer af AS og andre inviterede. 
 

AS HJEMMEVÆRNSSEKTION og Det LXX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af 

at indbyde til  

 

BØFTUR 
 

SØNDAG DEN 10. DECEMBER 2017  -  0930 - 1500 
 

 

 

Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev videreført af HVK 6301 

og som nu er fusioneret med Hjemmeværnskompagni KASTELLET.  

AS og Kjæftoratet er nu ene om at videreføre Korpsets og Kompagniets traditioner.  

Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat der gør det muligt at videreføre disse traditio-

ner. 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. 
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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. 

 

 0930: Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren. 

 0945: Aktiviteter jf. traditionerne 

 1115: Parade (seneste mødetid for jubilarer) 

 1130: Jubilarportvin m.m. Jubilarerne samles i undermessen. 

 1200: Bøftursfrokost i mandskabsmessen med uddeling af de traditionelle legater. 

 1500: Fanesang (forventet tidspunkt) 

 

Med AS hilsen 

Martin Larsen 

HJV Inspektør 
 

 

Tilmelding senest 1. december til Hjemmeværnssektionen, Martin Larsen - 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 mailadresse til Martin Larsen, som så sender dem en 

personlig invitation. 

  

mailto:hjv@as-kbh.dk
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Gymnasternes juleafslutning 
 
 

Den finder sted  
 
hos Jacques Hermann, Dyssevænget 34 A, 2700 Brønshøj. 
tirsdag den 5. december 2017  
kl. efter gymnastikken.  

 
 
 

Tilmelding  

 senest 1 uge før  

 på Jacques’s mailadresse jacques.darkfar@gmail.com  

 eller hans telefon 5057 3706  

 eller i salen til Leif/Viggo/Peter  

 eller en  af disses mailadresser. 
 
 

Alle tilmeldingslister bliver sammenkørt, så vi undgår, at en gymnast sætter sig på flere portioner! 
 
Gymnastikken fortsætter indtil jul efter nærmere aftale under middagen. 

 
Mvh/PML 

 
 
 
 

Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, pigesal 36, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Korsager Skole, sal 73, Gislingevej 14-16, Husum, 2700 Brønshøj 
 

  

mailto:jacques.darkfar@gmail.com
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AS Feltsport til 
World Championships Biathlon Orienteering 

i Sverige  -  17.-20. august 2017 
 
På baggrund af Feltsportssektionens succes-
fulde deltagelse ved VM 2016 i Tjekkiet var der 
ingen tvivl om, at foreningen også ville være at 
finde blandt deltagerne, når Sverige skulle læg-
ge skov til VM i 2017. 
 
 Mesterskabet blev arrangeret af Njurunda 
OK og udgangspunktet var et skiskydningsan-
læg beliggende ca. 20 minutters kørsel nord for 
Sundsvall. Den geografisk velbevandrede læser 
vil vide, at Sundsvall ligger ca. 400 km. nord for 
Stockholm, hvilket betyder, at man med start på 
”Bjerget” skal forskyde ca. 1000 km. mod nord-
nordøst  . 
 
 Transportopgaven blev igen løst på samme 
måde som i 2016, hvor alle danske militært an-
satte i masterclasses fik mulighed for at rejse 
med det miltære landshold i tjenestevogne, og 
indkvartering gennemførtes på samme van-
drerhjem som tidligere nævnte landshold …… 
nemt og bekvemt. 
 
 Torsdagens program bestod af fortræning i 
terræn af samme beskaffenhed som konkur-
renceområdet. Vi blev mødt af - efter svenske 
forhold middelkupering og - efter danske forhold 
- et meget sparsomt og uregelmæssigt stisy-
stem, ja - det er tæt på falsk reklame at kalde 
de få dyreveksellignende spor for stier. Skov-
bunden var stenet, og det krævede hårdt arbej-
de at komme fremad gennem bevoksningen. 
Fortræningen er meget vigtig med henblik på at 
få hjernen programmeret til løsning af oriente-
ringsmomenterne, og vel var vi ikke fuldstæn-
digt afklarede, da vi kom ud af skoven igen, 
hvor vi forvissede hinanden om, at taktikken 
med at lade hjernen blive på stævnepladsen og 
så satse på konditionen næppe var den rette 
fremgangsmåde i denne type terræn. 
 
 Samme aften var alle deltagere tilsagt til 
den officielle stævneåbning, og der gik rygter 
xxxxx 

om, at der også laves nogle sociale tiltag for at 
ryste deltagerne sammen. Imidlertid valgte ar-
rangørerne at sløjfe den planlagte rundboldtur-
nering grundet megen regn, der havde gjort 
spillepladsen glat, så man forudså, at delta-
gerne kunne komme til skade. 
 
 Stævneåbning blev således reduceret til 
ca. 5 minutters velkomsttale på vaklende en-
gelsk, hvorefter en svensk pige sang Bruce 
Springsteens ”Born to run”. Sangvalget var 
formodentlig sket med de bedste intentioner, al 
en stund man må formode, at også oriente-
ringsløbere er født til at løbe. At sangteksten 
så handler om unge mennesker på bunden af 
samfundet i en dystopisk amerikansk storby, 
skal man ikke lade sig anfægte af. 
 
 Mesterskabet første konkurrence var klas-
sisk orientering med punktorientering, liggende 
skydning, fri orientering og stående skydning. 
Vi havde selvfølgelig efter bedste evne forsøgt 
at tilvejebringe efterretninger om konkurrence-
terrænnet, og da vi vidste, at det drejede sig 
om to skovklædte ”knolde” og med ækvi-
distance 5 meter, var vi også sørgeligt bevidste 
om, at der ville forekomme meget pæne stig-
ninger. Heldigvis, hvis man kan tale om det, 
startede punktorienteringen stort set på toppen 
af den ene bakke. Dermed var alt held opbrugt 
… for ca. 50 meter efter start var undertegnede 
skribent fuldstændigt tabt i skoven - dog uden 
selv helt at erkende det indledningsvist, men 
ved post 3 dæmrede det, at jeg faktisk ikke 
havde skyggen af begreb om, hvor jeg egentlig 
var endt i skoven: Var det en punkthøj? Var det 
en slugt? Kunne det være en udløber? Ja, 
hvad hulen var det egentlig, jeg skulle prikke 
ind på kortet? Facitlisten afslørede på ubarm-
hjertig vis, at jeg havde skudt mere end 100 
meter ved siden af ved de tre første opgaver, 
men efterhånden fik jeg arbejdet mig ind på 
kortet, og et par ikke voldsomt komplicerede 
xxxxx 
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opgaver fik genskabt kortkontakten, og den ha-
stigt svindende selvtillid begyndte at vokse 
igen. 
 
 Den liggende skydning fortjener ikke yderli-
gere opmærksomhed, hvorefter den frie orien-
tering nu skulle gennemføres. Belært at erfarin-
gerne fra punktorientering blev der nu gået 
nærmest overdrevet defensivt til værks med det 
lønlige håb at kunne undgå alt for tidkrævende 
fadæser. Starten gik helt efter planen, og post 1 
blev taget uden antydning af svinkeærinder og 
beruset af denne succes, glemte jeg alt om at 
være påpasselig og endte på en skråning uden 
mulighed for at læse mig ind på kortet. Pludse-
lig hørte jeg en velkendt stemme inde i mit ho-
ved. Det var Birger, der docerede: ”Erkend at 
du har bommet - løb ud og få fat igen”. Kom-
passet blev smækket på kortet, og så halsede 
jeg ud i retning af et ryddet bælte under en høj-
spændingsledning, hvor jeg kunne læse mig ind 
igen, og derfra fik jeg has på post 2. Mit vaklen-
de ego bød mig nu at holde mig tættest muligt 
på alle terrænlinjer, og den resterende del af 
løbet forløb uden nævneværdige fejltagelser. 
 
 Den stående skydning fortjener heller ikke 
mere omtale og da regnebrættet blev gjort op, 
var det samlede resultat net, men meget, meget 
langt fra prangende … . 
 
 Foreningen opnåede ingen podieplacerin-
ger på klassisk distance og med håbet om en 
anelse mere held i sprøjten på sprintdistancen, 
gik vi til ro på vandrehjemmet. 
 
 Lørdagens sprintkonkurrence hører også 
hjemme på allerbagerst side i glemmebogen, 
og de to tapre AS`ere måtte igen erkende, at 
lørdagen heller ikke var dagen for lidt succes 
trods stadigt tiltagende terrænkendskab. 
 
 Nuvel … med lidt lykke og held kunne vi 
måske gøre os gældende på stafetten, men 
skoven og skydebanen ville det anderledes, og 
med den mentale rygsæk fyldt med dyrekøbte 
erfaringer kunne vi vende næsen mod Danmark 
og begynde at forberede os på VM 2018, der 
skal afvikles i skovene omkring Thisted. 
 

Jørgen Pedersen 

 
Biathlon Orientering DM 
31. august - 2. september 2017 

i Rold Skov 
 
Det var den hårde kerne fra AS Feltsportssek-
tion som havde begivet sig til det nordjyske, 
hvor AKIF med støtte fra Jes Mose have om-
dannet en lille lysning med et overdækket blå-
plads til en 49 meter lang skydebane og stæv-
neplads. 
 
 Sprint’en blev gennemført på 1:7.500 kort, 
hvilket øgede læsbarheden.  Jørgen Pedersen 
og Kai Willadsen løb en stabil 2. plads hjem i 
hhv. VET I og VET II, mens Christian Saxe løb 
en 3. plads hjem i ÆOB.  
 

Lasse Helweg danmarksmester 
 

 
 
 Da der ikke blev oprettet en H18 eller H20-
klasse, blev vores unge Lasse Helweg nød til 
at stille op i H21. Det lod Lasse sig ikke anfæg-
te af, og løb en sikker danmarksmestertitel 
hjem i tiden 29:49 - 34 sekunder foran den er 
erfarne og hurtige Thomas Greve Jensen fra 
Kolding OK. 
 
 Til klassisk - en god punktorienteringen 
med lidt drillede kurvebilledet og et lækkert O-
løb med nogle krævende delstræk med mange 
vejvalgsmuligheder. Kai opnåede en 2. plads i 
VET II, mens Christian og Jørgen opnåede 3. 
pladser i hhv. ÆOB og VET I.  
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 Lasse havde en lidt ’tung’ punktorientering, 
ellers havde han været med i kampen om po-
dieplaceringerne, men måtte nøjes med en 7. 
plads i H21. 
 
 Stafetten blev afgjort på skydebanen og var 
en af de mest intense kampe, som er set i flere 
år. Selvom Kai havde glemt at lægge håndklæ-
de frem til billederne, skiftede Kai 1 min. og 29 
sek. foran Lennart fra IFK; Christian blev ind-
hentet og sat af Jes Rasmussen; så Jørgen 
blev sendt i skoven 3 min. og 9 sek. efter Varny 
Vestergaard - Jørgen kommer ind til liggende 
skydning, da Varny var næsten færdig, men 
Jørgen indhenter og sætter Varny på 2. sløjfe, 
og efter 2 skud kommer også Varny ind til stå-
ende skydning, Jørgen skulle ud på 4 strafrun-
der, og hvis Varny havde sat de sidste 3 skud 
ville IFK have vundet - men sådan gik det ikke, 
så AS vandt stafetten i OB-klassen.  
 
 Lasse lavede dagens hurtigste tid i Mix-
klassen på 28:01 og ingen strafrunder! 
 
 Håber vi kan stille med et større hold næste 
år den 17.-19. april. i Sønderjylland. 
 

Christian Saxe 

 
 

Lasse Helweg 

Endnu en danmarksmester i AS trøjen 

 

 

   Jørgen Pedersen 

   Kai Willadsen 

 

     Begge nr. 2 

     i hhv. VET I  

          og VET II 

 

 

 

 

AS-holdet: 

   Jørgen Pedersen 

   Kai Willadsen 

   Christian Saxe 

 

     Vindere af OB- 

     klassen i stafet. 
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Danmarksmesterskaberne i Feltsport 
Oksbøl og omegn - 10. oktober 2017 

 
Den traditionsrige konkurrence DM Feltsport 
blev i år arrangeret af Oksbøl Militære 
Idrætsforening. Vejret blev skummelt, idet et 
større regnvejr trak ind over egnen netop, som 
konkurrencen begyndte. Dette skal 
arrangørerne dog ikke klandres for i betragtning 
af, at datoen var fastlagt med mere end et halvt 
års varsel, er det ikke rimeligt at forvente nogen 
evne til at forudse vejrgudernes luner. 
 
 Op til konkurrencen havde Feltsports-
inspektøren tilrettelagt en række trænings-
muligheder, ikke blot de sædvanlige O-løb, men 
også afstandsbedømmelse, kortlæsning og 
skydning. Selv havde jeg lejlighed til to dage 
forinden at nyde Vagn Laursens grundigt 
forberedte øvelser i terrænet nordvest og vest 
for Farum. Og den herved bibragte opfriskning 
af rutinen kan med lidt god vilje ses afspejlet i 
konkurrenceresultatet, en delt tredjeplads for 
disciplinerne AB og KL sammenlagt. Et stort 
skulderklap for Vagns indsats ! 
 
 Således forberedt satte en buslet-fuld 
deltagere fra AS og HPRD København aftenen 
før kursen vestover, så man kunne møde op til 
konkurrencen frisk og udhvilet. Enkelte valgte 
andre fremrykkemuligheder. 
 
 Skydningen var tilrettelagt med skiver i 
passende størrelsesvariation - fint valgt, der var 
ingen urimeligt små skiver, ej heller var der tale 
om ladeporte. Resultaterne viste da også en 
passende spredning fra 4 til 67 strafpoints (ud 
af 75 mulige). Første og sidste af de tre 
stationer udlagt tæt på landevejen mod Vejers 
havde startsignal på skydelinjen, her var der 
rimeligt god tid. Til gengæld var fremløbet på 
den mellemste station pænt langt, henved 50 
m, så tiden blev klemt - det var nok meget få, 
som nåede at skyde alle skud og endnu færre, 
der afgav alle skud som vel sigtet skydning. 
Egen taktik her var på forhånd at nøjes med 8 
af de udleverede 10 patroner, så kunne den fra 
magasinskiftet sparede tid anvendes til 
omhyggeligt aftræk - dét kunne godt betale sig. 
 
 Som det er gjort tidligere, fulgte 
arrangørerne også her den gode skik at lade 
xxxxx 

skydeholdet medvirke til markering og plastring 
af skiverne. Hertil krævedes nærmest 
amfibiske egenskaber - foregående dages og 
timers regn havde sørget for frisk, klart og dybt 
vand foran og omkring mange af skiverne.  
 
 Motormarch videre fra morgenens 
mødested førte os til Mosevrå syd for Oksbøl, 
herfra bød marsklandet nordvest for Ho Bugt 
på godt langt sigt til kortlæsningen - denne 
disciplin afvikledes på 4 cm kort, absolut en 
behagelighed i forhold til gnidrede 2 cm kort. 
 
 Tæt ved var der udlagt et par 
håndgranatbaner samt en øvebane. Til forskel 
fra tidligere regnedes som træffere også 
granater, som nåede ringens eller skyttehullets 
bund efter at have været i nærkontakt med 
jorden udenfor målet. En absolut rosværdig 
forbedring af reglementet, således opfører 
håndgranater sig jo i virkeligheden. 
 
 Afstandsbedømmelsen var henlagt til en 
lokalitet lidt nord for landevejen mellem Oksbøl 
og Varde. Inden konkurrencens start var den 
fjerneste opgave på grund af vejret blevet 
udskiftet med en lettere synlig opgave. 
 
 Arrangørernes oprindelige hensigt med at 
byde løberne på Vrøgum Plantages 
udfordringer blev blokeret af den civile (ikke 
civiliserede !) Skov- og Naturstyrelse, som af 
én eller anden grund var hundenervøs over, 
hvor forskrækkede de lokale kronhjorte kunne 
blive af den uro, som den formidable invasion 
af et par snese orienteringsløbere ville skabe. 
 
 I stedet fik vi Varde Søndre Plantage med 
øvelsespladsen. Her var den store udfordring 
måske ikke så meget at finde posterne som at 
huske at klippe dem. Måske blev det for nemt, 
så løbernes koncentrationsevne forsvandt ? Så 
lykkedes det for mere end 10% af de startende 
løbere at blive disket på O-løbet. Denne 
procentdel gjaldt desværre også både AS 
Feltsport og HPRD København. Med holdene 
på forhånd svækket af frameldinger medførte 
det, at kun fem holdresultater noteredes for 
hele mesterskabs konkurrencen! 
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Holdresultater: 
 
Senior A  

 AKIF og AKIF på 1. og 2. pladsen 

 AS Feltsport (Christian Saxe, Nicolai 
Zaar Nielsen og Jørgen Pedersen) på 3. 
pladsen (t.h. på billedet herover). 

 

 I Old Boys & Veteraner to hold fra IFK. 
 
 Værterne havde arrangeret en fair 
konkurrence, som fortjener ros uanset vejret. 
Blot synd, at ikke flere benyttede muligheden 
for at deltage. Lad os se nogle af AS' 
pistolskytter her, så svært er det heller ikke! Og 
er der nogen, som gerne vil vinde en præmie, 
så er der rigelige muligheder: det er bare at 
stille op. I i klassen Yngre Old Boys var der i år 
ingen startende, så der er god plads - det 
gælder også dameklasserne, hvor der var én 
deltager i hver. 
 

3838 Kai Willadsen 

Individuelle resultater:  
 
Herre A 

 Christian Saxe nr. 10,  

 Nicolai Zaar Nielsen nr. 11 og  

 Jørgen Pedersen nr. 12. 
 
Det kan her noteres, at Nicolais 
næsthurtigste tid på O-løbet var dét, 
som bragte ham foran den erfarne 
veteran Jørgen.  

 
Ældre Old Boys 

 Jørgen Nielsen nr. 2 
 
(med Kent Pihl fra HPRD Kbh blot 4 
sekunder efter) 

 
Veteran 2  

 Undertegnede nr. 2 (billedet herunder). 
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Åbent Dansk Mesterskab & 
World Cup i Biathlon Orientering 

4.-5. november 2017 
 
I den første weekend i november afholdte Kol-
ding OK mesterskaber i biathlon orientering. 
 
 Løbene foregik i Stenderup Nørre- og Midt-
skov, hvor der om lørdagen blev konkurreret i 
disciplinen Klassisk og om søndagen Masse-
start.  
 
 Med lidt over 100 tilmeldte stillede AS med 
to der var klar til at tage udfordringen op. Der 
var flere nationaliteter repræsenteret, herunder 
Sverige, Finland, Tyskland, og Tjekkiet. 
 
 Både Danmark og Sverige stillede talstærkt 
op, da konkurrencen også var en landskamp for 
militæret, hvor Danmark vandt flot med stillin-
gen 319 - 261. 
 
 Stævnepladsen var smukt placeret ved Pa-
radisbugten, vejret var med os, og efterårssko-
ven viste sig fra sin smukkeste side.  
 
 I invitationen til konkurrencen blev terrænet 
beskrevet som en Østjysk blandingsskov med 
forholdsvis blandet vegetation og nogen under-
vegetation. Her skal blot indskydes, at under-
vegetationen mange steder bestod af brom-
bærkrat, som det absolut godt kunne betale sig 
at løbe uden om. 
 

 I skoven var der et varieret stibillede og 
mange hugninger, hvor man bedst fik fodfæ-
ste, hvis man holdt sig ude i kanten. De forud-
gående dage med meget regn tilføjede desu-
den en ekstra dimension, da skoven var meget 
våd og således udfordrede for både balance 
og styrke.  
 
 Ved lørdagens Klassisk skulle vi i M21 lø-
be 3,1 km punktorientering og 8,1 km oriente-
ring efterfulgt af 10 liggende og 10 stående 
skud, der var adskilt af en særdeles anstren-
gende runde. 
 
 Ved punktorienteringen var det især post 4 
og 5 der voldte problemer for de fleste. Poster-
ne var placeret i et tæt og diffust terræn, og ef-
ter løbet var der mange forskellige bud på, 
hvad der havde gjorde det svært. Noget af det 
sjove ved orienteringsløb er blandt andet at 
høre andres oplevelse af løbet, og hvad de har 
oplevet i skoven. 
 
 Ved lørdagens disciplin i Klassisk, løb og 
skød Christian Saxe en flot 3. plads hjem i 
klassen M50.  
 
 Traditionen tro blev der om aftenen afholdt 
banket med middag og præmieoverrækkelse. 
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 Søndagens disciplin var Massestart, hvor 
der var højt tempo fra start. Med 4 loop og en 
fæl strafrunde lagt ind, var det bare med at 
ramme plet. Om det var med tanke på strafrun-
den, at jeg rent faktisk skød bedre om sønda-
gen end om lørdagen, kan jeg dog ikke sige 
med sikkerhed.  
 
 Ved søndagens konkurrence leverede 
Christian Saxe endnu en flot præstation og fik 
en flot 2. plads.  
 
 Kolding OK havde virkelig lavet nogle gode 
baner til begge discipliner, hvor både konditio-
nen og O-teknikken blev udfordret.  
 
 Der har været mange gode konkurrencer i 
2017, og jeg ser allerede frem til en ny sæson 
med Biathlon Orientering i 2018. 
 

Lasse August Helweg  
 
 

 
 
INVITATION 
 
 
Efter meget flotte resultater i årets løb er vi nu klar til årets sidste konkurrence 
 

BØFTUR        2. december 

som arrangeres af sidste års vinder Erik Folkersen. 
 
Tidsplan for dagen 
 

 10:00: Omklædt og klar til start 
 

Hvis Erik gerne vil have hjælp til postindsamling, bedes yngre 
deltagere være klar til at hente nogle poster efter gennemførelse 
(ligesom Erik i så fald bedes være klar med indsamlingsplan) 

 

 13:00: Frokost 
 

Hvis du ønsker at deltage, vil jeg gerne have din tilmelding  
senest fredag den 24. nov. 2017  
(så Erik har en weekend til forberedelse) 

 
Feltsport hilsner fra 

Christian 
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UNI-match i Oslo 
7.-8. oktober 2017 

 
 
Se næste nummer af bladet. 
 
 
 
 
 
 

Skydeprogram for langdistanceskydning 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 
 
 
Se næste nummer af bladet. 

 

 

Træningstid lørdag kl. 13.00  15.45, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 

skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200m anlæg-

get). 

Resultater fra åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens øv-

rige skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten 

Hammer kan skydninger til skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træ-

nings metoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler 

jeg nærmere med en anden AS skytte. 

 

Med skyttehilsen og vel mødt 

3745 Finn Scheibye 
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Porto 
 

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 automa-
tisk betaling via din bank. 
 

 Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde kontingentop-
krævningen til Betalingsservice. Hvordan gør man ? 
 

 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”. 

 

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
 

 
 

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. 
 

 

Reservér allerede nu alle AS-datoerne i kalenderen      (se side 4) 
 

HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 

 

  

http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
http://www.as-kbh.dk/
http://www.as-kbh.dk/


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


