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Nr. 2 - Maj 2018 - 82. årgang
Forsidebillede: Gubberne - se side 14-15

Sct. Hans aften
på Bjerget
lørdag 23. juni - kl. 19.00
Tur til Toppen - god middag bål & båltale - midsommervise
Afslutning ca. kl. 22.00 ?

Prisen er i år kun kr. 50 + fluider
De mange gange, jeg har været til Sct.
Hans aften på Bjerget, har det været rigtigt hyggeligt. Hvis du ikke har været på
Bjerget før, skulle du prøve det. Det er en
god lejlighed til at lære dette fantastiske
sted at kende.
Citat fra en stamgæst gennem mange år

Tilmelding

til spisningen

senest 18. juni
til kontor@as-kbh.dk

eller 4817 0017 eller 2037 7717
I erkendelse af at ”Bjerget”- Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte - er vanskeligt tilgængeligt med offentlige transportmidler, vil foreningen igen tilbyde at
betale en taxa fra Holte Station til Bjerget og retur.
Der udpeges en koordinator blandt de tilmeldte. Vedkommende rekvirerer
det nødvendige antal taxaer, der afgår fra stationen senest 18.30.
I forbindelse med tilmelding bedes I gøre opmærksom på, hvis I ønsker
transport fra Holte Station og til Bjerget samt oplyse et mobilnummer.
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Aktivitetsoversigt
19. maj
22. maj
9. juni
9. juni.
16. juni
Juni
23. juni
23. juni
August
August
2. sept.
2. sept.
7. sept.
Sept./okt.
Oktober
Oktober
1. december
2. december
December
December

16.55
10.00
14.00
19.00
13.00
19.00
13.00
19.00
10.00
14.00
16.55

13.00
10.00
16.55
19.00

Feltsport
Gymnastik
Feltsport
Feltsport
For+Sky+Fsp
Skydning
Skydning
Foreningen
Skydning
Skydning
Feltsport
Feltsport
Gymnastik
Skydning
Sandbjerg
Skydning
Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Skydning

Klubmesterskab: O-løb
Sommerafslutning
Træning - pistol
Træning - afstandsbed. / kortllæsning
AS - P7/SKIF
Sidste skydedag
Sidste skydedag
Sankt Hans aften
Se side 3
Sæsonstart - langdistance
Sæsonstart - kortdistance
Træning - pistol.
Træning - afstandsbed. / kortllæsning
Sæsonstart
Universitetsmatch
Arbejdsweekend (efter behov)
Sidste skydedag
Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

Bjerget/Rude Skov
Skole / Bjerget
Kalvebod
Nordsjælland
København
DGI-byen
SKAK-huset / KSC
Bjerget
SKAK-huset / KSC
DGI-byen
Kalvebod
Nordsjælland
Korsager Skole
København
Bjerget
SKAK-huset / KSC
Bjerget/Rude Skov
Bjerget
Skolen / Brønshøj
DGI-byen

Foreningen
Gymnastik
Skydning
Feltsport
Skydning
Feltsport
Sandbjerg
Foreningen
Foreningen

Nytårskur
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Årsmøde
Sæsonstart - langdistance
Feltsportskursus åbning
Arbejdsweekend (efter behov)
Spisning
Generalforsamling

Bjerget
Skole
DGI-byen
Bjerget
SKAK-huset / KSC
Bjerget/Rude Skov
Bjerget
Bjerget
Bjerget

2019
Januar
Januar
Januar
20. februar
Marts
April
April
April

14.00

19.00

18.30
19.30

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen - og HUSK:
Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen.
Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS.
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Afdøde

3955 Jørgen Toronczyk
4220 Kristian Krogsgaard


August 2017
18. april

Æret være deres minde

Runde
fødselsdage
2018

Til lykke

1.
13.
8.
17.
17.
21.
8.
11.
12.
14.
23.
23.
2.
10.
16.
20.
26.

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
juli
august
august
august
august
august

4535
3879
4481
4241
4518
4300
2527
4505
4583
4398
3717
3819
3464
3745
3801
4616
4506

Tim Krog Nielsen
Peer Ernsted
Johan Kruse Mortensen
Christian Bergkvist
Ejvind Sandal
Lars Vinther-Madsen
Svend Viggo Boesen
Jeppe Ammitzbøll
Holger Sindbæk
Julie Ziersen
Carsten Ivar Pedersen
Peter Reimesch Koefoed
Leif Andrew Engels Rump
Finn Scheibye
Birger Hoff
Peter Jacobsen
Bragi Róbertsson

50 år
70 år
30 år
45 år
75 år
45 år
90 år
45 år
30 år
35 år
70 år
70 år
55 år
70 år
75 år
30 år
45 år

Endnu en gang må vi med beklagelse konstatere, at det
tager tid at få noget lavet og udsendt her i Danmark.
Jeg beklager meget, at det skulle tage så lang tid - næsten
en måned - før blad nr. 2 nåede jeres postkasser.
Jeg beder om tilgivelse - jeg har ikke overnaturlige kræfter
- og at forhindre fejl på Trykkeriet og at få postetaten til at
arbejde hurtigere står i hvert fald over mine evner.
Redakteuren
(se forklaringen på næste side)
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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Blad nr. 2018-2’s forsinkelse
Alt har en forklaring, og her er forklaringen på,
at sidste nummer af bladet blev så forsinket:
Forklaringen er
 Medarbejderen på trykkeriet, som fik tildelt
opgaven, glemte den.
 Alligevel blev opgaven indført i Trykkeriets
computer som afsluttet.
 Vores kontaktperson var indlagt på hospital i perioden indtil 19. marts.
 Medarbejderen er nu fyret.
 Trykkeriet beklager meget.

Tidsforløbet var følgende:
 23. februar







Bladet sendes til trykkeriet
og lægges på hjemmesiden
8. marts
Trykkeriet rykkes. Svaret er
- efter kontrol af computeren ”Er afleveret til postnord”.
10. marts
Trykkeriet opdager, at bladet
ikke er trykt og sendt.
11. marts
Søndag.
12. marts
Bladet trykkes, adresseres og
afleveres til postnord.
16.-19. marts Trykkeriet rykkes igen, og vi
får nu forklaringen.
22. marts
Vi modtager bladet.

Historiebøger

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

1911
Udsolgt
1916
100 kr.
1926
100 kr.
1936
75 kr.
1946
75 kr.
1966
Gratis
1981
50 kr.
2002 Sandbjerg 100 kr.
2010 AS-P7
100 kr.
2011 150 år
100 kr.
Sæt historiebøger (- 1911):
Tilbud: 600 kr.
Ny sangbog
100 kr.
Blazermærke
150 kr.
Stofmærke
10 kr.
Uglenål
50 kr.
Sticker
Gratis
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AKADEMISK SKYTTEFORENING

Referat af generalforsamlingen
den 25. april 2017, kl. 19.30 på Høje Sandbjerg
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 AS.
10.
Eventuelt.
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 blev
udsendt rettidigt i bladet nr. 1 omkring 1. marts men p.gr. af fejl på trykkeriet og Post Nords
langsommelighed blev bladet først modtaget ca.
tre uger senere.
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 30 - var mødt
20 stemmeberettigede medlemmer.
ad 2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at bede forsamlingen
mindes de i 2017 afdøde medlemmer:
3567 Preben Lund
11. maj
3900 Lars Frey Halling
18. juli
3955 Jørgen Toronczyk
August
og fortsatte med de i 2018 indtil nu afdøde:
4220 Kristian Krogsgaard 18. april
Æret være deres minde.

Høje Formand aflægger beretning
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MEDLEMSSTATUS
Foreningen havde pr. 31. december 2017:
Medlemmer i alt
329 (+ 25)
Ny tilgang
54
Genindmeldt
2
Udmeldt
26
Ekskluderet
2
Afgået ved døden
3
fordelt således:
Aktive
286 (+ 22)
Passive
41 (+ 3)
Livsvarige
2 (+- 0)
Mænd
237 (aktive)
Kvinder
49 (aktive)
Disse fordelte sig på sektionerne således
(idet nogle er noteret med tilknytning
til flere sektioner):
Skydning
244 (+ 27)
Gymnastik
27 (- 3)
Feltsport
43 (+ 2)
Hjemmeværn
40 (- 1)
Sandbjerg
13 (+- 0)
Uden sektionstilknytning 19 (+- 0)
Det bemærkes således, at foreningen igen i
2017 har haft en netto tilgang af medlemmer. I
2017 på 25 medlemmer. Det har vi haft i 9 ud af
de sidste 10 år. Det skal også bemærkes, at
foreningen har haft en tilgang på 56 medlemmer - forrige år havde vi en tilgang på 54 nye
medlemmer.

En del af de nye medlemmer melder sig ud
i løbet af det første år, men dette på trods, mener jeg, at vores medlemssituation - og specielt
tilgang af nye medlemmer - er tilfredsstillende.
Det skal sluttelig bemærkes, at næsten alle
nye medlemmer tilgår skydesektionen.

FORENINGSARRANGEMENTER
I lighed med tidligere år har der været afholdt
flg. foreningsarrangementer:
 Nytårskur på Bjerget med ca. 30 deltagere.
 Generalforsamling med 18 stemmeberettigede deltagere.
 Sct. Hans aften arrangement med spisning med 17 deltagere.

SKYDESEKTION
Skydesektionen deltog i 2017 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater:
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m turnering
2016/2017 blev såvel pistol- som riffelholdet
placeret på en andenplads.
Individuelt opnåede Regin Gaarsmand en 3.
plads på riffel, Julie Ziersen en 1. plads på
xxxxx

Forud for generalforsamlingen
serveredes forloren skildpadde
og kaffe
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pistol, tohåndsfatning og Finn Scheibye en 1.
plads på pistol, enhåndsfatning.

skydningen og vandt også Agnetes Hæderspris med Lars Worsaae på andenpladsen.

Ved DGI DM pistol på 15 m vandt Felix van
Bergen såvel hoved- som mesterskabsskydningen i klasse 2, tohåndsfatning. Foreningsholdet
opnåede en 6. plads på tohåndsfatning.

På pistol vandt AS alle pistol holdskydningerne. Individuelt vandt Alf Bohman, P7, mens
Andreas Hansen fra AS blev nr. 2.
UNIMATCH

Foreningens skytter har i løbet af året deltaget i 6 geværterrænskydninger med gennemsnitligt 7 deltagere i hver skydning.
I DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 2 skytter på riffel, og 5
på pistol.

Unimatchen mellem AS, Akademisk Skytterlag,
Oslo (ASL) og Akademisk Skytteforening Aarhus (ASA) blev afholdt på Løvenskjold skydebaner i Oslo. Skydningen består af baneskydning på riffel og terrænskydning på pistol.

Morten Hammer vandt sølv på 200 m i veteranklassen. Finn Scheibye vandt guld i klasse
1. På 300 m vandt Finn Scheibye guld og Morten Hammer sølv i veteranklassen.

AS var kun i stand til at stille med fire deltagere, hvoraf to ikke havde deltaget tidligere. Vi
var derfor ikke i stand til at placere os i holdskydningen. Alex Datcu vandt den kombinerede fin- og grovpistolskydning.

Finn Scheibye opnåede en andenplads på
finpistol i klasse 1.

Indendørs skydningen

AS-P7
Den 85. kapskydning mellem AS og P7-SKIF
blev afholdt 10. juni på Revingehed. Både baneriffel og geværterrænskydningen blev vundet
af AS.
Individuelt vandt Lars Worsaae baneskydningen mens Finn Scheibye tog sig af riffelxxxxx

Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen er fortsat
høj. I løbet af 2017 blev der solgt over 90.000
stk. cal. 22 ammunition til en samlet pris på lidt
over 56.000 kr.
Vi holder introduktionskurser for nye skytter
to gange om måneden. Kurserne er normalt
xxxxxxx
(fortsættes side 23)
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Redakteurens bekendelser
Jeg sov i timen !
Et jubilæum må man ikke overse - og i min tid
som redakteur har jeg et par gange modtaget
kraftige og velmente bebrejdelser, fordi jeg havde overset et par mærkedage - som jeg mildt
sagt ikke havde en kinamands chance for at
kende.
Nå - - - dette tilgives forhåbentligt, når jeg nu
afslører, at jeg har overset endnu et jubilæum:

- - - nemlig mit eget.
Dette er blad nr. 52, som jeg har været redakteur for - dvs. at

- - - blad 2017 nr. 4 var mit
blad nr. 50. som redakteur.

Forsinket ”til lykke” til mig selv.
Men der er også en forhistorie.
 I ”gamle dage” var der op til 10 numre om året.
 Fra 1969 har der kun været 4-5 numre om året + enkelte særnumre..
 Bladet overgik til den nuværende lille størrelse i 1958.
 Den specielle afskårne ½-forside blev brugt fra 1964 og frem til 2007-1.
 Ændringen med billeder på forsiden og billeder i bladet i farver startede med 2013-2.
Redakteurer:
1461 Bjørn Magnussen
888 Poul Petri

253
2525
3467
3415
4216
3740

Ove ”Snaades” Jacobsen
Bjørn Westh
Otto Rump
Bjarne Sanddahl
Evelyn Scheibye
Erling Heidler

1937
1938-45
1947-57
1966-73
1945-47
1958-66
1974-75
1976-2004
2004-05
2005-dato

1 år
26 år

Petri i alt
2 år
8 år
2 år
28 år
1 år
14 år

Stor tak til de af mine forgængere, som jeg har kendt - og kender:
 Poul Petri,
 Otto Rump,
 Bjarne Sanddahl og
 Evelyn Scheibye.

10 numre
65 numre
41 numre
46 numre
152 numre
14 numre
75 numre
7 numre
120 numre
4 numre
52 numre
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Og også tak til de mange andre sektionsmedlemmer af redaktionen, som jeg har
kendt og samarbejdet med indtil omlægningen af redaktionsarbejdet i 2008 - bl.a.










127 Johannes Larsen (GYM),
396 Ole Schmidt (SBJ),
615 Hans Henning Karnov (GYM),
974 Jørgen Pangel (HJV),
3147 Viggo Neble (GYM),
3166 Steen Kledal (FOR),
3363 Henrik Franck (SBJ),
3745 Finn Scheibye (SKY),
3797 Lars Therkelsen (SKY),

Redaktionsmøde hos Sanddahl med Niels
Lund og Henrik Franck (9. september 2000)

og ikke mindst til
 3813 til Niels Lund Christensen (SKY), som forblev i redaktionen 2009-2016.
Min egen bladmæssige forhistorie er i øvrigt:
1973-87
I redaktionen for feltsport
1999-2000
I redaktionen for feltsport
2001-05
I redaktionen for feltsport og foreningen
2005-18
Redakteur
Fra 1981
Redaktør for jubilæumstillæg m.m.
I alt





15 år
2 år
4 år
14 år
35 år

60 numre
7 numre
21 numre
52 numre
6 numre
146 numre

I starten af min tid indsendte vi bare vores bidrag til Petri, som så ordnede resten.
I mange år derefter sad vi på meget hyggelige redaktionsmøder - langt de fleste hos Bjarne
Sanddahl - og ”klippede og klistrede”.
Men teknikken udvikledes efterhånden, således at redaktionen efter 2008 kunne reduceres
til kun 2 deltagere.
Og endelig - efter 2016 - var teknikken så udviklet, at jeg nu laver bladene alene.

Det har været - og er fortsat - en interessant opgave, som jeg har været meget glad for.
3740 Erling Heidler - Redakteur
Tegningen  af mig selv på kontoret tegnede jeg til mit Ex Librix i 1968.

1974-87

1999-2005
2005-18

Jubilæumsskrifter

12

I gamle dage var der mange, som besøgte lejren. Man afholdt weekendlejre, og i de år, hvor Akademisk Skyttekorps ikke var på ”stortur”, har man i
stedet afholdt øvelser på helt op til 14
dages varighed.
Billederne her er fra en øvelseslejr
i 1923. Dengang var lejrens indretning
og faciliteter yderst primitive, og meget
langt fra vore dages - næsten - luksuslejr.
Som det ses på øverste billede
boede mandskabet i telte - og man må
formode, at officererne boede i barakkerne - i hvert fald står døren til officersmessen åben.

Teltlejr på Høje Sandbjerg 1923

På midterste billede får man et
godt indtryk af en god afslappet fritime
- men det skal man ikke lade sig narre
af. Det hele blev afviklet med god militær disciplin, og der var tale om hårde
regulære øvelser, hvor man øvede sig
i våbenbrug og andre militære færdigheder.
Men der var helt sikkert ikke mere
streng disciplin, end at der også var tid
til samvær i muntert lag.

Primitivt lejrliv

Og det var heller ikke mere primitivt, end at man også nogle gange
havde de ”fine” uniformer med, som
det fremgår af nederste billede.
3740

Hvis du aldrig har været i
Høje Sandbjerg lejren, vil
Sct. Hans aften være en
god lejlighed til at stifte
bekendtskab med dette
helt enestående område.
Se side 3 - og tilmeld dig.

Gruppebillede i Korpsets uniformer 1923
Fotos: 538 Carl Tage Winkel - medlem i AS 1921-93
(han havde kaldenavnet ”se til højre” Winkel)
Se også fotobogen ”Høje Sandbjerglejren”, side 32-35

13

Inspektionens nye græsklipper
Som omtalt på generalforsamling, har Sandbjerginspektionen udskiftet den
ældste Snapper havetraktor, med en zero-turn
græsklipper.
Den kan det samme
som den gamle, men arbejdet kan gøres hurtigere
og mere komfortabelt med
den nye Ferris 400S.
Den kræver dog tilvænning, da den er vanskeligere at styre, end en
havetraktor med rat.
Har du lyst til at klippe græs med den nye maskine,
skal du omskoles først. Tal med Sandbjerginspektøren.

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

Som AS medlem har du næsten pligt
til at kende Høje Sandbjerg lejren.
Hvis du aldrig har været på Bjerget,
vil Sct. Hans aften være en god lejlighed til at stifte bekendtskab med dette
helt enestående område.
Se side 3 - og tilmeld dig.
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Gubberne takker af
Et koncept er udviklet, og en æra er slut
Ved afslutningen af årets succesrige O-biathlon stævne (se
side 17-21) tog bl.a. Hans
Wickbom, som rejste hertil fra
Boden i det nordlige Sverige,
ordet. Han takkede de gamle
”Gubberne” for en fremragende
indsats. For sådan er det jo. De
ældre medlemmer af sektionen
har skabt konkurrencen, så de
yngre kunne deltage.
Baggrund: Efter årtusindskiftet arbejdede foreningen
med langsigtede planer for
fremtiden. Feltsportssektionen
måtte erkende, at interessen
for feltsport var vigende. Især
de samfundsskabte hindringer
for at skyde med grovpistol gav
problemer.
Samtidigt var orienteringsbiathlon vundet frem i ly af skiskydning. Sektionen besluttede
derfor, at Høje Sandbjerg lejren
skulle være det østdanske center for O-biathlon, og at det
måtte ske ved at indstifte et
xxxx

AS-mesterskab i denne idræt,
i lighed med det klubmesterskab vi har i orientering.
Vi fik anskaffet fire Kurvinen faldmål og gik i gang. Vi
valgte for at kunne styre begivenhederne, at begynde med
skydningen, i stedet for som
normalt, at gennemføre skydning efter punktorientering og
den fri orientering. Alle, som
kunne og ville, skulle deltage.
Derfor måtte arrangørbyrden
lægges på de tilbageværendes skuldre.
Da det rygtedes, at vi afholdt et sådant mesterskab,
bad Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) os om at lave det
som et åbent mesterskab.
Det gav flere deltagere,
men viste også svagheden,
ved at skulle skyde først. Løsningen var at låne skiver fra
DMI depotet i Ålborg. Samtidigt gjorde vi det til et 2 dages
xxxx

Discipliner
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2018

Klassisk
Klassisk
Klassisk
Klassisk
Klassisk
Klassisk
Klassisk
Klassisk + stafet
Klassisk + fælles start
Klassisk + fælles start

Tilmeldt
5
8
6
34
30
20
28
35
39
46

stævne. I erkendelse af, at der
ikke var klubber nok til en naturlig stafet, ændredes søndagens konkurrence i 2016 til
fælles start.
Konceptet var nu færdigudviklet. Med en fin skov i
ryggen, en stor improviseret
skydebane ved søen, indkvarteringsmuligheder og faciliteter til samvær og fælles middag er Høje Sandbjerg lejren
det ideelle sted til et sådant
stævne.
Det har dog nu nået sin
fulde kapacitet, for mere end
40 deltagere kan skydebane
og lejr ikke rumme.
Vi har nået målet. Høje
Sandbjerg lejren er nu kendt
og værdsat af enhver, som
dyrker O-biathlon.
Men det har ikke været
uden omkostninger kun at lade
de gamle arrangere.

Dato
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag-søndag 7.-8. marts
Lørdag-søndag 1.-2. oktober
Lørdag-søndag 17.-18. marts
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Kernen bestående af:
Johan Goth
Mogens Løppenthien
Torkild Glaven
Erling Heidler
Bo Scheibye
Peter Bjørn Jensen
Vagn W. Laursen
Mig selv (Birger Hoff)
Ole Jensen
Peter Tscherning
Peter Werling og
Niels-Erik O. Hansen

(86 år)
(85 år)
(79 år)
(76 år)
(75 år)
(75 år)
(75 år)
(74 år)
(74 år)
(74 år)
(71 år)
(71 år)

har nu opnået en gennemsnitsalder på næsten 77 år.
Heldigvis har vi de senere år
fået fremragende hjælp dels af
John Foley (70 år), Jeanette Foley og Janni og Teis Helweg, og
dels af medlemmer af Søllerød
OK, ligesom min trofaste livsledsager Mie, støttet af Lorna Heidler (se billede side 18), har været
uvurderlig.
Trods denne hjælp er det på
tide at takke af. Næste år har AS
Feltsport kastet sig ud i at arrangerer et egentligt DM i O-biathlon
et sted i Nordsjælland. Når det
derfor i 2020 atter er tid til et Høje
Sandbjerg stævne, er de gamle
Gubber næsten 80 år i snit. Det
er tid til at klappe og huje, ikke til
at arrangere.

Bo, Johan, Niels-Erik (NEO) og Mogens (2018)

Erling og Vagn i og ved beregnerteltet (2015 og 2018)

Så vi takker af om end med
vemod og ønsker yngre kræfter
alt muligt held med at fastholde
målet om Høje Sandbjerg lejren
som det østdanske center for Obiathlon.
Men vi svigter ikke. Så hvis I
spørger os, vil vi naturligvis gerne
fortsat gerne være med som
uforpligtede hjælpere.
3801 Birger Hoff
Forhenværende stævneleder

Syv af Gubberne og andre hjælpere (2016)
Birger instruerer, og bag ham - fra venstre - Peter, NielsErik (NEO), Johan, Ole, Høje Formand, John og Jeanette Foley, Janni Helweg, Viggo Neble (gymnastiksektionen), feltsportsinspektøren og Mogens.
Foto: Erling.
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Pandekager på
Københavns Rådhus

Som tidligere nævnt her i bladet blev Lasse August
Helweg danmarksmester i Orienterings-biathlon, sprint,
i 2017. I den anledning blev Lasse inviteret til pandekager og buffet på København Rådhus sammen med andre DM, EM og VM vindere, den 6. marts 2018.
Overborgmesteren bød velkommen og ønskede tillykke med de fine resultater, hvorefter der var flere
sportsopvisninger og musikensemble, inden de berømte pandekager og en fin buffet blev serveret. Det var en
rigtig god aften i hyggeligt samvær med andre sportsudøvere fra mange sportsgrene og deres pårørende.
4417 John Foley

ANNONCE: Bestilling og køb af AS Feltsport klubtøj

Model
TRAINER JACKET

Gå ikke glip af muligheden for at repræsentere din
klub med stil og tilmed se rigtig hurtig ud i skoven.
De flotte modeller er “Trainer Jakken” og “Basic O-shirten” se nedenstående fotos og links til Trimtex.
Overtræksjakken “Trainer Jakken”
“Trainer Jakken” fås i en herre og en damemodel. Pris: 749 kr.
Størrelse for herre S til 3XL og dame XS til XXL, Trimtex har ”find din
størrelse” under produkterne. For yderligere produktinformation, herre
se https://bit.ly/2IADUT3 og damer se https://bit.ly/2IeFlmJ.
Den kortærmet “Basic O-shirt”
“Basic O-shirt” er en unisex mode. Fås i str. S til 3XL. Pris 349 kr.
Produktet er ændret lidt, så den nu kommer i et lettere perforeret
mesh materiale, for yderligere information, se https://bit.ly/2G9lfsm.
Den langærmet “Basic O-shirt”
Produktet fås fortsat i det for nogle det velkendte lidt tætte materiale
og nu også i det nye ”mesh” materiale. Pris 399 kr.
Modellen fås i størrelse S til 3XL, for yderligere produktinformation:
 I det tætte materiale, se https://bit.ly/2KU4xR6.
 I Mesh materialet, se https://bit.ly/2KenZqO.

Model
BASIC O-SHIRT

Trimtex har på deres hjemmeside et fint størrelsesskema til de forskellige produkter:
Sådan bestiller du:
Send mail til jahelweg@gmail.com
Emne: ”AS Feltsport klubtøj” med oplysning om
model, materiale (kun ved den langærmet),
størrelse og antal.
 Herefter modtager du en bekræftende mail med oplysning om betalingsmetode, da dette bl.a.
afhænger af antallet af indkomne bestillinger.
 Bestilling af klubtøj til ovenstående mailadresse modtages indtil den 8. juni 2018.
 Betalingen vil være din endelig bestilling !
 Efterfølgende vil der gå 6-8 uger før der er levering fra Trimtex.
 Når klubtøjet er modtaget fra Trimtex, vil de, der har bestilt, modtage en mail, og vi aftaler afhentning eller udlevering.
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AS åbent forårsstævne i 0rienteringsbiathlon
17.-18. marts 2018
Der var nu ikke meget forår
over det stævne. Det var mere
vinterkoldt, hvilket både deltagerne, arrangørerne og hjælperne mærkede.
Da frosten så ud til at ville
”lukke jorden”, opstillede en lille
gruppe skydebanen og beregnerteltet torsdag, og O-banens
poststativer og punktorienteringen blev udsat. Det hele så fint
ud, og teltet var godt fortøjet troede vi - men vi tog fejl. Fredag var blæsten så kraftig, at
den tog teltet og blæste det op i
et træ. Jo - den er god nok det er ikke en vittighed - det
10x5 m store tunge telt endte
oppe i et stort træ. Så det måtte genrejses lørdag formiddag.
Men det lykkedes, og alt
var klart til det, som bliver årets
største arrangement i AS. Der
var udskrevet mange frivillige
hjælpere (se side 21), som
ydede en stor og positiv indsats. Uden denne vil det være
umuligt at gennemføre en konkurrence af denne størrelse og
på dette høje niveau.
Det var tilmeldt i alt 46 deltagere:
 35 danskere - det meste af
den danske elite herunder
det danske landshold og 4
AS’ere:
o 4431 Christian Saxe,
o 4531 Lasse Helweg,
o 4578 Henrik Bendz (ufk),
o og 4250 Jørgen Pedersen (kom ikke til start).
 9 fra Sverige, bl.a. det
svenske landshold, og
 2 fra Tyskland,
men nogle afbud reducerede
deltagertallet til 39.

Beregnerteltet
genrejses, - - -

- - - mens der
indskydes i
baggrunden

Lørdagens klassiske konkurrence bestod af:
 Punktorientering ca. 3 km
 O-løb fra 5,3 til 8,4 km, afhængig af klasse og
 Skydning - 50 m mod faldmål - først 2x5 skud liggende og derefter - efter en
løbetur - 2x5 skud stående.
Efter Birgers instruktion blev
deltagerne kørt i busser til starten for punktorienteringen i et
fjernt hjørne af Rude Skov, og
første starten gik kl. ca. 13.30.
Det hele forløb planmæssigt, og deltagerne var vel tilfredse. Solen skinnede godt nok
pænt, men det var bidende
koldt og blæsende, hvilket dog
tilsyneladende ikke generede
deltagerne, bortset fra, at der
var nogle ret høje skyderesultater, som vel i nogen grad kan
tilskrives kulden og blæsten.

Men til gengæld frøs arrangørerne og hjælperne
godt og grundigt - men måske især beregnerne, som
ikke kunne have handsker
på, når de skulle skrive.
Vinder af H21 blev en
deltager fra det svenske
landshold - Michael Pihel xxxxx

Svenske Mikael Pihel, som
vandt både lørdagens og
søndagens konkurrencer
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mens Lasse fik en flot 4 plads
foran det meste af det danske
landshold. Christian blev nr. 2 i
H45.

Lorna & Mie
regerede
i køkkenet

Birger meddeler resultaterne og
overrækker
præmier

Lasse
(yderst tv)
og det
danske
landshold

Det svenske
landshold

Præmieoverrækkelsen i
den dansksvenske dyst

I løbet af eftermiddagen
havde køkkenholdet tilberedt en
fin middag med:
 Kogt laks med pasta og
grøntsager,
 Rødvinsbraiseret svinekam
med kartofter og salat,
 Blåbæris,
hvortil der var vin, øl og vand.
Stemningen var høj, Birger
overrakte præmier, og det blev
afsløret, at der var en konkurrence mellem de to landshold.
Den svenske leder overrakte
vandrepræmien (dog for en tidligere konkurrence) til det danske hold med trusler om, at den
ville blive tilbageerobret, næste
gang de mødes.
Efter middagen gik landsholdene til taktik- og teknikmøder, mens nogle af de gamle og
af arrangørerne blev siddende
et stykke tid. Det hele sluttede
kl. ca. 22, hvor deltagerne gik i
seng, og vi andre tog hjem.
Hvor godt deltagerne har
sovet i kulden vides ikke, men
de var i hvert fald klar igen søndag morgen, hvor de startede
indskydningen kl. 8. Og nu var
vejret meget bedre - solen skinnede fortsat flot, der var væsentligt mindre vind og kun ‒ 4°,
som i løbet af formiddagen steg
til omkring 0°.
Søndagens konkurrence var
fælles start, hvor alle deltagere
starter samtidigt. Derefter løbes
et antal ”orienteringssløjfer”. Efter hver sløjfe skydes 2x5 skud liggende og stående. For hver
forbier løbes der en strafrunde.
Antallet af ”sløjfer” og skydninger afhænger af køn og klasse.
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Birgers instruktion søndag
Det svarer altså stort set til
den skiskydning, som mange
måske har set på TV.
Sløjferne løbes i forskellig
rækkefølge, så det nytter ikke,
bare at løbe efter en anden,
som måske skal et helt andet
sted hen. Det siger sig selv, at
når man skal ud og ind 3-5
gange, vil der være mange poster, så man skal nøje kontrollere, at man tager den rigtige.

Fælles start - - - efter 1 sekund

Det er interessant at se, at
når deltagerne kommer tilbage
mod skydebanen, går det ikke
helt så hurtigt som i starten, for
her skal de jo gerne have åndedrættet nogenlunde i ro for at
undgå for mange strafrunder.

- - - efter 2 sekunder

Fællesstarten forløb godt,
og igen var det Mikael Pihel,
som vandt H21, mens Lasse fik
en flot 5. plads. Christian vandt
H 45, så AS klarede sig pænt.

- - - efter 4 sekunder

Se nogle udvalgte resultater på side 20.
- - - efter 8 sekunder
4578 Henrik Bendz løb for
AS udenfor konkurrence, men
da det var hans første Obiathlon, var resultatet selvfølgelig derefter - men han vandt
erfaring, og det er også godt.

Som det ses, er der trængsel i starten, og på de
to øverste billeder kan man lige se, at starteren
- Birger - må springe for livet for ikke at blive løbet over ende. Der løbes ubegribeligt hurtigt efter 8 sekunder er de første allerede i skoven.
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Strafrunder- de ”ældres” korte  og de ”yngres”  længere runde

Skydning - en løber er på vej ud på strafrunde(r ?)

Skydning mod faldmål

En løber er i mål

Præmieoverrækkelse
og afslutning
i lejrgaden

Udvalgte resultater
Klassisk
Herre 21
Dame 21
Herre 45
Herre 55
Fælles start
Herre 21
Dame 21
Herre 45
Herre 55

1
4
1
1
2
1

Mikael Pihel
Lasse Helweg
Anne Edsen
Ulrik Staugaard
Christian Saxe
Jess Rasmussen

Sverige
AS
Danmark
Danmark 1
AS
IFK

1
5
1
1
1

Mikael Pihel
Lasse Helweg
Nina Najbjerg
Christian Saxe
Steen Oxfeldt

Sverige
AS
Danmark
AS
KOK

Herefter var det kun at rydde
det hele af vejen og overrække
præmierne og sige pænt farvel.
Begge landsholdskaptajnerne
takkede AS - og Birger - for et
godt arrangement, som AS kan
være stolt over at lave, og udtrykte ønsket om, at AS vil gentage
det til næste år.
Det var et flot og meget vel
gennemført arrangement - stor
ros og tak til Birger, som stod for
langt det meste.
3740
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Arrangører og hjælpere
Stævneleder

3801 Birger Hoff
Al planlægning og administration
Finde og udpeger arrangører og hjælpere
Udsende invitation og modtage tilmeldinger
Instruktioner til deltagere og hjælpere
Forberedelse - inkl. afhente faldmål i Ålborg
Forberedelse på Bjerget - inkl. indkvartering
Koordination og kontrol af gennemførelsen
Præmier og -overrækkelse
Afvikling, oprydning og rapportering

Økonomi og lejrledelse
3448 Bo Scheibye
Onsdag 14. marts
Opstilling

Skydebanen
Beregnerteltet

3811 Birger Hoff, 2966 Mogens Løppenthien, 3448
Bo Scheibye, 3276 Johan Goth, 4417 John Foley
Mie Hoff, 3740 Erling Heidler

Torsdag-lørdag 15.-17. marts
Udsætning punktorientering og O-løb

Diverse arbejder i lejren

3811 Birger Hoff - banelægger punktorientering
Torben Bøttcher, Søllerød - banelægger frit O-løb,
3356 Peter Tscherning, 3454 Vagn Laursen
Mie Hoff, 3448 Bo Scheibye

Lørdag/søndag 17.-18. marts
Banekontrol
bl.a. 4457 Jesper Linders
Skydeleder
3764 Niels-Erik O. Hansen
Hjælpere - standpladskommandører (betjener faldmål og noterer træffere)
2966 Mogens Løppenthien, 3276 Johan Goth, 3448 Bo Scheibye,
4125 Peter Wester, 4417 John Foley, Jeanette Foley, 4546 Janni
Helweg, Teis Helweg, Ole Steen Jørgensen, Søllerød, 3898 Lars
Worsaae + nogle flere på skift.
Start pkt.ori.
3740 Erling Heidler
Beregner pkt.ori. 4546 Janni Helweg
Måltelt, beregning og resultater
3454 Vagn Laursen Beregne tider og udfylde resultattavle
3740 Erling Heidler
Modtage løberne og kontrollere O-løb og skydning
Køkkenchef
Mie Hoff
Lørdag
Hjælper
Lorna Heidler
Frokost for arrangører og deltagere
(kun lørdag)
Kaffe m.m.
Middag om aftenen for alle
Søndag
Morgenmad for overnattende deltagere
Inddrage O-løb
3572 Peter Werling Banelægger fællesstart
Torben Bøttcher
Banelægger frit O-løb
Inddrage pkt.-O
3811 Birger Hoff
Banelægger punktorientering

Stor tak til alle, som hjalp med til at gøre stævnet til en succes
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Skydeprogram for langdistanceskydning foråret 2018
Dato

AS-skydninger med fed skrift

Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger

Lørdag
den 26. maj

P7 træning,
200 m 3x5 skud, 6. xxx

Dansk hovedskydning
under kommando

Onsdag
den 31. maj

300 m aftenstævne

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

Lørdag
den 2. juni

300 m træning P7

Svensk hovedskydning
under kommando

Lørdag
den 9. juni

P7 træning, 200 m 3x5 skud

Dansk hovedskydning
under kommando

Lørdag
den 16. juni

AS-P7 2018,
Kalvebod & Sandbjerg

Udtagne skytter 200 m, 300 m,
pistol og terræn

Onsdag
den 20. juni

300 m aftenstævne??

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

Lørdag
den 23. juni

200m 3x5skud.
Sidste skydedag

Point til Schmiegelow pokalen
tæller dobbelt.

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens
skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel.
Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede.
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
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Referat af
generalforsamlingen
den 25. april 2018
(fortsat fra side 9)
velbesøgte med typisk 3-6 deltagere pr. gang. I
alt deltog 82 nye interesserede i introduktionskursus i DGI-byen i 2017. Heraf indmeldte de
52 sig efter prøveperiodens udløb. Desværre er
der også mange, der melder sig ud, når de efter
6-12 måneders medlemskab finder ud af, hvad
det kræver at blive en dygtig skytte.

FELTSPORTSSEKTIONEN

Udendørs skydningen

Klubmesterskabet i orienteringsløb.

I 2017 har interessen for at skyde med grovpistol på Københavns Skyttecenter fortsat ligget
på et pænt niveau. Seks AS skytter havde ved
udgangen af 2017 IPSC licens under Dansk
Sportsskytte Forbund.

Ulrik Staugaard havde lavet en rigtig udfordrende og sjov bane, som blev vundet af Lasse Helweg.

25 m pistolskydning har i 2017 fortsat lidt
under, at der ikke har været en dedikeret leder
af aktiviteten.

Trods en stor indsats var det kun muligt at stille
med 3 deltagere: Carsten Sveding, Jørgen Pedersen og Christian Saxe.

På langdistance vandt Morten Hammer
Poul Glesners mindepokal. Skyttekongeskydningen og de øvrige pokalskydninger blev vundet af Finn Scheibye.

Året konkurrence var meget speciel i forhold
til tidligere år. Bl.a. var O-løb erstattet af forhindringsbaneløb. I afstandsbedømmelse,
skulle deltagerne selv finde målene, og det var
tilladt at bruge kikkert. Kortlæsningen var god
men svær. Pistolskydningen blev meget specielt gennemført i forbindelse med forhindringsbaneløbene.

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.
Interessen tænkes fremmet ved bl.a. at billiggøre langdistanceskydningen ved midler fra
Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter.

Kasserer, Høje Formand og dirigent

AS-P7

Christian Saxe vandt skydning, kortlæsning,
teknikpris og den samlede individuelle konkurrence. AS vandt holdkonkurrencen ved Carsten Sveding, Jørgen Pedersen og Christian
Saxe.
WM Biathlon Orientering i Sundsvall, Sverige
 Jørgen Pedersen og Christian Saxe deltog.
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DM Biathlon Orientering
 Lasse Helweg, Jørgen Pedersen, Kai
Willadsen og Christian Saxe deltog.
Sprint:
 Lasse Helweg blev Danmarksmester.
 Christian Saxe nr. 3 i Ældre Old Boys.
 Jørgen Pedersen nr. 2 i Veteran I.
 Kai Willadsen nr. 2 i Veteran II.
Klassisk:
 Christian Saxe nr. 3 i Ældre Old Boys.
 Jørgen Pedersen nr. 3 i Veteran I.
 Kai Willadsen nr. 2 Veteran II.

Stafet Old Boys:
 Blev vundet af Kai Willadsen, Jørgen
Pedersen og Christian Saxe.
Materielstatus
 Sektionens har to skiskydningsgeværer
og 4 faldmål af den gamle Kurvinen-type.

HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN
Sektionen lever stadig i et slags vakuum, hvor
det er svært at fastholde det gamle AS engagement, og desværre måtte årets bøftur aflyses. Sektionen arbejder dog fortsat på at arrangere nogle fælles AS relevante aktiviteter.

GYMNASTIKTIONEN
I 2017 fortsatte motionsgymnastikken på Husum og Korsager Skole med ca. 10 deltagere
pr. gang.
Sommerafslutning den 9. maj inkl. gymnastikken foregik på Bjerget. Gymnastikpladsen
kom således i brug efter ca. 50 års pause, og
efter løb, fritstående øvelser og bad, indtog de
14 deltagere smørrebrød m.m. i undermessen
og fortsatte det hyggelige samvær til mørket
faldt på.
Julegymnastikken den 5. december blev i
år rundet af hos Jacques Hermann, som lagde
hus til en hyggelig spisning af hjemmelavede
gule ærter for 15 gymnaster inkl. lærer.

Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) inkl. sølvfad vandrede ved juleafslutningen videre til Peter Tscherning for
det næste år.
Aage Bruun-pokalen gik til værten Jacques, 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.
Som sædvanligt huskede vi ved begge vore selskabelige sammenkomster at takke vor
lærer og træner Leif, som møder trofast op i
salen to gange om ugen og således er den
uundværlige drivkraft i gymnastiksektionen.
Han er samtidigt et fantastisk midtpunkt i det
sociale samvær.

HØJE SANDBJERG
Generelt
2017 har været et stille år med vedligeholdelse, drift og udlejning.
Lejren
Da der ikke har været stævner eller jubilæer,
har foreningens brug af lejren holdt sig indenfor de traditionelle rammer. Der er gennemført
mindre forbedringer som færdiggørelse af
udendørs lys med rørhat lampen, installering af
AV-projektør, opførelse af en flisebelagt grillplads og et halvtag ved Villaen.
Øvelsesområdet har også haft et roligt år
uden større stormskader.
Fredningssagen
Stien fra Toppen til Rude Skov er etableret
som en ubefæstet trampesti kun for gående og
med en linjeføring hovedsagelig lige nord for
lejrens område ved det store stendige. Linjeføringen er fastlagt sammen med kommunen,
som har etableret en klaplåge, hvor stien skærer stendiget. Der mangler blot opsætning af
piktogrammer og skilte.
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Inspektionen
Vi har i årets løb måtte sige farvel til Per Bannow, som ønskede at stoppe som sandbjergassistent. Der skal lyde en varm tak til ham. Han
har med stor flid passet især øvelsesområdet
de sidste 7 år.
Vi kan glæde os over en lejr i god stand,
som bruges flittigt af såvel medlemmer som
gennem udlån til spejdere og skoler mod slidpenge. At monitere og støtte disse aktiviteter,
vedligeholde øvelsesområdet og løbende forbedre lejren har været Sandbjerginspektionens
hovedopgave det forløbne år.

GENERELT
Med udgangspunkt i inspektionernes status og
resultater synes jeg, vi har en forening, der er i
fornuftig udvikling, der opnår flotte sportslige
resultater, og med en lejr, Høje Sandbjerg, der
fremstår velplejet og flot vedligeholdt og uden
væsentlige verserende sager med myndigheder.
Endvidere er foreningen økonomisk velpolstret. Så hvad mere kan vi egentlig forlange?
Det betyder naturligvis ikke, at foreningen
ikke har udfordringer. Af samme grund har bestyrelsen - i samarbejde med en DGI proceskonsulent - påbegyndt et arbejde omkring foreningsudviklingsforløb. DGI`s skabelon for et
sådant udviklingsarbejde passer imidlertid kun i
nogen grad til en flergrenet forening som vores
med en god økonomi og uden en lokalgeografisk tilknytning.
Vi har indtil videre identificeret en række
indsatsområder, hvoraf de vigtigste er behov for
øget organisatorisk hjælp til en kvalificeret gennemførelse af træning, instruktioner og stævner.
Bestyrelsen drøfter forskellige former for en
incitamentsstruktur, der kan motivere medlemmer til at yde en såvel kvalitativ som kvantitativ
hjælp. De fleste yngre medlemmer vil helst bruge deres sparsomme fritid på selv at være aktive. Derfor skal der gøres en særlig indsats for
at overtale og motivere medlemmer til at yde en
xxxxxx

ekstra indsats. Motivationen kan evt. ligge i at
modtage gratis instruktøruddannelse, modtage gratis ammunition og gratis deltagelse i attraktive stævner og konkurrencer. Vi har ikke
umiddelbar mulighed for at betale vore instruktører et kontant vederlag, da foreningen ikke
er momsregistreret.
Foreningens inspektioner har forskellige
udfordringer inden for dette område. Derfor
pågår der pt. et udredningsarbejde i de enkelte sektioner. Bestyrelsen modtager gerne gode forslag. Emnet kan evt. drøftes under
dagsordenspunktet, eventuelt.
En anden af bestyrelsens udfordringer er
en passende anvendelse af afkastet fra ”Ove
Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter”.
I henhold til fundatsens bestemmelser, skal
fonden yde støtte til Skydeinspektionen, understøtte Unimatchen samt anvendes til vedligehold og nyanskaffelser på Høje Sandbjerg.
Problemområdet hører ganske vist til i luksusklassen.
Om to år I 2020 har AS - P7 arrangementet 100 års jubilæum. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal markere jubilæet, men vi har
endnu ikke drøftet de nærmere rammer.
I 2020 er det AS tur til at arrangere den
sædvanlige AS-P7 konkurrence. Derfor vil det
også være naturligt, at AS afholder jubilæet. Vi
har endnu ikke besluttet, om jubilæet afholdes
sammen med AS-P7 stævnet, eller om jubilæet gennemføres som et selvstændigt arrangement.
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Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de
medlemmer, der gør en ekstraordinær indsats
i foreningen og på denne måde er medvirkende til, at vi har en forening med jævnt stigende
antal medlemmer, der opnår gode sportslige
resultater og formår at vedligeholde og drive
Høje Sandbjerg.
Også tak til bestyrelsen, AS bladets redaktør og foreningens revisorer.

Akademisk Skytteforening:
Indtægter
Kontingenter aktive er igen stigende på
grund af flere medlemmer. Introkontingent,
som opkræves af nye skydere når de første
gang kommer på skydebanen udgør ca. kr.
18.000. Dette dækker introduktion og kontingent de første par måneder.
Øvrige tilskud skyldes alene De Akademiske
Skyttefonde.

Dette afslutter min beretning.

Bemærkninger
Peter Koefoed: Hvordan er det gået med jagten
på Bjerget ?
Sandbjerginspektøren: Den er lejet ud. Reglerne for jagten er beskrevet i instruktionen til
skytten. Der bliver skudt to bukke, en rå og et
lam om året, bestanden af ræve holdes nede
og der udlægges foder.
Johan Goth: Skal man være medlem af AS for
at blive skytte ?
Kassereren: Alle aktive medlemmer af foreningen kan byde på jagten, når den nuværende aftale udløber.
Svend Mørup: Vedr. en mere kompakt beretning fra formanden. Generalforsamlingen skal
godkende beretningen, så derfor, hvis beretningen på generalforsamlingen skal reduceres i
omfang, vil det kræve, at den fulde beretning
bliver udsendt på skrift. Dette vil også kræve
ressourcer, så er resultatet ikke det samme ?
Formanden: Jeg lytter til din pointe, men flere
ting skal ikke nødvendigvis med i beretningen, da det ikke er vedr. driften. Disse fremgår også af bladet, men grundet de resursemæssige omstændigheder bibeholdes den i
sit nuværende omfang.
Formatet for beretning bliver ikke ændret.

ad 3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab til godkendelse.
Dirigenten meddelte, at han havde fået forevist
originalregnskaberne underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne.

Udgifter:
Skydeinspektionens udgifter er noget højere
end sidste år.
Dette skyldes bl.a. højere udgifter til deltagelse i stævner, samt UNI match.
Der er købt flere våben så der ikke skal
transporteres våben fra DGI byen til Kalvebod.
Driften af SKAK-huset har været højere
grundet reparation og maling.
Feltsport, gymnastik og hjemmeværn som
normalt.
Sandbjerg regnskabet giver et lille underskud, da udskiftning af græsklipper i 2018 er
udgiftsført i 2017.
Udgifter administration er omtrent som sidste år.
Resultat: Et overskud på kr. 23.465,-.
Balancen:
Foreningen har en stigende aktivmasse,
som bl.a. skyldes, at kurser på foreningens
værdipapirer er steget.
Desuden er der en ret stor beholdning af
ammunition.
Vi har stadig en gæld til Skydebaneforeningen Danmark og restgæld i SKAK-huset.
De Akademiske Skyttefonde
Regnskabet er som tidligere år.
Der er udloddet kr. 15.500,- til AS.
Den højere udlodning skyldes omlægning af
obligationer til obligationsfond.
Ove Popp Poulsens Fond for Akademiske
Skytter
Fonden blev oprettet pr. 1. november 2016.
Første regnskabsår gik til 31. december
2017.
Der var et resultat før uddelinger på kr.
45.000,-.
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Der er hensat kr. 289.000,- til senere uddelinger p.gr.a. kursstigninger på værdipapirerne.
Der er derfor budgetteret med en uddeling
på kr. 250.000,- i 2018.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

ad 4. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag.

ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
Budgettet fremgår af side 8 og side 11 i regnskabet.
Der er budgetteret med uændret kontingent til næste år
Under øvrige tilskud er der kun budgetteret
med afkast fra De Akademiske Skyttefonde
samt Popps Fond
Der er budgetteret med højere udgifter til
Skydesektionen og Feltsportssektionen
p.gr.a. højere aktivitet.
Der er et lille underskud på Høje Sandbjerg.
Administrationsomkostning er budgetteret
højere fordi vi påregner at færdiggøre en
ny hjemmeside.
Budgettet viser et forventet overskud på kr.
77.000,-.
Budgettet blev derefter enstemmigt godkendt
med akklamation.

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende bestyrelse således:
Formand:
Genvalg af 3849 Aksel Munk Iversen.
Næstformand:
Genvalg af 4276 Palle Skovhus Jensen.
Kasserer:
Genvalg af 3448 Bo Scheibye.
Sekretær:
Genvalg af 4290 Søren Østergaard
Sandbjerginspektør:
Genvalg af 3801 Birger Hoff.
Skydeinspektør:
Genvalg af 3745 Finn Scheibye.
Gymnastikinspektør:
Genvalg af 3098 Peter Martin Lund.
Feltsportsinspektør:
Genvalg af 4431 Christian Saxe
Inspektør for HJV-sektionen:
Genvalg af 4244 Martin Larsen
De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag
til uændret kontingent, halvårligt:
Aktive indtil 25 år
Aktive fra 26 år til 65 år
Aktive over 65 år
Passive

kr. 270,kr. 370,kr. 270,kr. 150,-

ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 25
Der foreslås genvalg af Nuværende revisorer:
Sagkyndig revisor: 4231 Mette Harder.
Kritisk revisor:
3793 Morten Hammer.
Suppleant:
3512 Svend Mørup.

Kontingentet blev godkendt.
De foreslåede valgtes med akklamation.
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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.

Ole Hasselbalch: Der findes i Gothersgade et
privat filminstitut om historiske film, og der var
bl.a. en film fra 1914 med AS deltagelse. Derfor har jeg sat dem i kontakt med Henrik
Franck, så der måske kan laves en AS-film.
Morten Hammer spurgte til planerne for et ASP7 100 års jubilæum i 2020.
Formanden: Det er under overvejelse.
Steen Kledal: Jeg vil bare anbefale en interessant bog: ”Sablen og den bløde hat” - forfatter
Ib Nordby.

ad 10: Eventuelt

Dirigenten takkede for god orden.
Sandbjerginspektøren: Hvis der er nogen der
kunne tænke at forære AS en dirigentklokke, så
tager vi gerne mod den.
Svend Mørup: Jeg vil gerne rose kassereren for
endelig at forklare, hvem der står bag De Akademiske Fonde.
Thomas Fjeldborg: Hvordan tænker bestyrelsen
sig, at bruge midlerne fra Ove Popp Poulsens
Fond ?
Formanden: Vi modtager gerne forslag, men
vi vil ikke klatte dem væk. Umiddelbart tænker vi, at de bl.a. skal bruges til at engagere
flere frivillige til opgaver i foreningen.
Næstformanden: Jeg har talt med Finn Scheibye om etablering af et udvalg, så vi kan
samle forskellige forslag til, hvordan midlerne
kan bruges.
Skydeinspektøren: Vi betaler normalt alle
stævnegebyrer dog ikke IPSC. Lige nu betaler vi også langdistance ammunition indtil
AS-P7.
Kassereren: Vi betaler normalt også transportudgifter, men man skal være flere, der
rejser til samme stævne.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse
af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen
sluttede kl. 20.30.

3740 Erling Heidler - Dirigent
Derefter ”Fanesang”
Referent: 4290 Søren Østergaard

Fanesang

Som AS medlem har du næsten pligt
til at kende Høje Sandbjerg lejren.
Hvis du aldrig har været på Bjerget,
vil Sct. Hans aften være en god lejlighed til at stifte bekendtskab med dette
helt enestående område.
Se side 3 - og tilmeld dig.
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2017 - 31. december 2017
Budget
2016
2018
(1.000 kr.)
Indtægter

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

191.020
12.920
13.749
1
15.500
0

182
14
12
0
162
22

195
13
15
0
262
0

233.190

392

485

Skydesektionen
Gymnastiksektionen
Feltsportssektionen
Hjemmeværnssektionen
Sandbjerginspektionen
Byggeprojekt Høje Sandbjerg
Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter
Bladet

119674
6.354
6.047
0
8.590
0
5.082
27.932

58
6
61
-1
28
227
64
34

230
7
40
5
30
0
5
30

Aktivitetsomkostninger i alt

173.679

377

347

Forsikringer
Gaver, præmier
Mødeudgifter
Øvrige administrationsomkostninger

21.252
0
2.843
11.951

16
1
1
11

22
5
4
30

Administrationsomkostninger i alt

36.046

29

61

209.725

406

408

Resultat før særlige poster

23.465

- 14

77

Der disponeres således:
Overførsel til kapitalkonto

23.465

- 14

77

Indtægter i alt
Aktivitetsomkostninger

Administrationsomkostninger

Udgifter i alt

Revisionspåtegning: Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis.
4. april 2018

Mette Harder
Regnskabskyndig revisor

Morten Hammer
Kritisk revisor
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Balance pr. 31. december 2016 - Aktiver
31/12 2016
(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

-

33.000

44

1

33.002

-

1.056
114

1.170

2
0

367.232

92
233

Anlægsaktiver i alt

401.404

371

Beholdning af ammunition
Tilgodehavender, debitorer
Likvide beholdninger

198.697
31.569
327.946

119
73
329

Omsætningsaktiver i alt

558.212

521

959.616

892

Finansielle anlægsaktiver:
Obligationsbeholdning
Nom kr. 1.056, anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2017
Aktier, Danske Bank
1520 stk., anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2017

91.672
275.560

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

Balance pr. 31. december 2016 - Passiver
31/12 2016
(1.000 kr.)
Egenkapital

Kapitalkonto
Opskrivningshenlæggelse
Egenkapital i alt

571.565
275.674
847.239

548
234
782

Kort fristet gæld

SKAK-hus, gæld til Skydebaneforeningen
Hensættelse materielanskaffelse Høje Sandbjerg
Omkostningskreditorer mv.
Gæld i alt

33.000
70.000
9.377
112.377

44
0
66
110

959.616

892

Passiver i alt
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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 automatisk betaling via din bank.
Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde kontingentopkrævningen til Betalingsservice. Hvordan gør man ?
Den bedste løsning er nok at gå ind på
http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/bliv-medlem.
Her er 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

Returneres ved vedvarende adresseændring.

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød

