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Nr. 4 - November 2018 - 82. årgang
Forsidebillede: Unimatch - se side 16

Invitation
Kom til nytårskur på Bjerget
Lørdag 5. januar 2019 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
igen 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 13.45.
Venligst tilmelding senest 3. januar til Aksel M. Iversen på
mail akselogkv@gmail.com eller tlf. 42 73 19 20.
I forbindelse med tilmelding bedes I gøre opmærksom på, hvis I ønsker transport fra Holte Station og til Bjerget samt oplyse et mobilnr.
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Aktivitetsoversigt
1. dec.
2. dec.
11. dec.
11. dec.

10.00
16.55
19.00

Feltsport
Hjemmeværn
Gymnastik
Skydning

Bøftur - invitation se side 15
Bøftur - invitation se side 10
Juleafslutning - se side 11
Juleafslutning

Bjerget/Rude Skov
Bjerget
Skolen / privat
DGI-byen

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

Nytårskur - invitation se side 3
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Kranseophængning - 360 år - se side 6
Årsmøde
Sæsonstart - langdistance
Feltsportskursus åbning
Arbejdsweekend (efter behov)
Spisning
Generalforsamling
Klubmesterskab: O-løb
Sommerafslutning
Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn.
AS - P7/SKIF
Sidste skydedag
Sidste skydedag
Sankt Hans aften
Sæsonstart - langdistance
Sæsonstart - kortdistance
Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn.
Sæsonstart
Universitetsmatch
Arbejdsweekend (efter behov)
Sidste skydedag

Bjerget
Skole
DGI-byen
Christiansborg
Bjerget
SKAK-huset / KSC
Bjerget/Rude Skov
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget/Rude Skov
Skole / Bjerget
Kalvebod
Revingehed
DGI-byen
SKAK-huset / KSC
Bjerget
SKAK-huset / KSC
DGI-byen
Kalvebod
Korsager Skole
København
Bjerget
SKAK-huset / KSC

2019
5. januar
4. januar
8. januar
11. februar
Februar
16. marts
April
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni
Juni
23. juni
August
August
Aug./sept.
September
Sept./okt.
Oktober
Oktober

14.00

19.00

18.30
19.30
16.55

19.00
13.00
19.00
13.00
19.00
16.55

13.00

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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3884
860

Afdøde
Sven Erik Brockhuus
Søren Hoff


14. august
17. august

Æret være deres minde

Runde
fødselsdage
2018 og 2019
Til lykke

12.
12.
15.
20.
25.
28.
1.
17.
6.
13.
13.
17.

december
december
december
december
december
december
januar
januar
februar
februar
februar
februar

3778
4023
3903
3751
635
3946
3953
4612
3940
3512
3916
3430

Birger Anthony Worm
75 år
Martin Kiær
60 år
Jacques Hermann
55 år
Torkild Glaven
80 år
Jørn Finnich
100 år
Thorkild Franck
50 år
Peter Willems
55 år
Alessandra Modin Digsmed-Wrem 30 år
Jacob Peter Klingemann
55 år
Svend Mørup
75 år
Kirstine Lintrup Hermann
55 år
Erik Folkersen
75 år

Igen, igen - igen må vi med beklagelse konstatere, at bladets trykkeri og PostNord gør sig fortjent
til logo og omtale i denne rubrik.
Blad nr. 2018-3 var perfekt og så godt ud - men kun til og
med medlem nummer 4561 - mens bladene til de resterende og til de eksterne modtagere var fejltrykt:
 for-/bagside var trykt på en anden type papir.
 der var en hvid ramme om de grønne sider.
 alle sider var forkert skaleret, så kun en mindre
del af tekst og billeder var med.
Men det blev rettet, og alle fik - så vidt vides og noget forsinket - eftersendt et korrekt blad - dog trykt uden farve.
Og - uha - PostNord brillerede igen med vanlig
sendrægtighed - der var ikke mindre end ufattelige 12 dage - 5.-17. september - mellem, at første
og sidste ordinære blad blev leveret.
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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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

Kranseophængning - 360 år
Siden 1918 har AS ophængt kranse til minde
om Stormen på København i 1659.
Indtil 2009 - hvor vi fejrede 350 året med et
stort arrangement (se AS blad 2009-1) - foregik
dette hvert år, men derefter besluttedes det, at
der kun skulle ophænges krans hvert 10. år.

Det sker 11. februar 2019
i Kongeporten på Christiansborg
Vi håber, at nogle vil være interesserede i
at være med ved denne lejlighed og måske indtage en hyggelig øl bagefter.
Tilmelding hertil kan ske til kontoret
4817 0017 eller kontor@as-kbh.dk
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Fotografer til dette nummer: Sandbjerginspektøren, Redakteuren og fremmede
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Et aktivt efterår på Bjerget

Bjerget i efterårsfarver og
Søen med ekstraordinær lav
vandstand

Efter den tørre sommer, som har udtørret
øvelsesområdet, så der mangler mindst 1 meter vand i Søen, og så man kan gå over Rafts
navle gennem dunhammerskoven, er der atter
gang i inspektionens arbejde på Bjerget.
Bygningerne er vedligeholdt med





Reparation af enkelte planker og grundig
maling af gangbroerne mellem bygning
1-4 og 2-3 er på fin vis udført af Lars
Worsaae.
Udskiftning af de gamle låse, så alle nu
har den samme 6-stiftslås og samme
nøgle.
Maling af de grønne borde og bænke i
messerne. Skift fra oliebaseret til vandbaseret maling har gjort, at vi ikke helt
har ramt den gamle grønne farve, men
xxxxx



fået en farve, som er lidt mere blågrøn.
Arbejdet krævede af- og senere genmontering af de ben, som sidder med bræddebolte gennem bordpladen, en større
indsats som havde Lars og hans Trine
som tovholdere.
Sagen om skaderne på tagpaptagene
har ført til, at en ingeniør fra producenten
Phønix har besigtiget tagene og besluttet, at de vil lægge nyt tagpap. Årsagen til
skaderne synes at være, at der er brugt
vel meget gummi i den blanding af tjære
og småsten, som lægges på pappet. Når
blandingen bliver gammel, vil den reagere som en gammel elastik, først miste sin
elastiske evne senere knække let. Det
meget skrå tag og den varme sommer
har fremskyndet denne proces. Det nye
tag forventes dog først lagt til foråret.

Lejere gør klar til undervisning på de nymalede borde

Tagpapskader på bygning 4
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Etablering af den offentlige sti mellem Toppen og Rude Skov er nu helt færdig. Kommunen
har - efter vort ønske - tilføjet et forbudsskilt mod
mountainbike (MTB) i hver ende af stien. Vi kan
nu håbe, at der ikke længere køres på cykel op
til Toppen.
Vi har ligeledes - i forbindelse med en vellykket Unimatch - haft lejlighed til at afprøve lukning af stien, som beskrevet i fredningen. De nye
gule fareskilte, som opsættes med kæde på
tværs af indgangen til stien, synes at virke fint.
Afledt af fredningen arbejder kommunen
med at skrive en samlet overordnet plejeplan for
området. Vores plejeplan indgår i dette arbejde.
Vi har haft møder med det firma, som har fået til
opgave at skrive planen. En af gangene medbragte de en erfaren forstmand, som jeg har
brugt timer med på terrænet, og hvor det viste
sig, at vore tanker om pleje flugter fint med eksperternes. Det endelige planudkast skal foreligge
til december.

 Ved nordvestlågen,
 på Toppen og
 ved stien til Toppen

Inspektionen er derfor gået i gang med at
tynde ud og lave det arbejde i skoven, som jo altid gennemføres i vintertiden. Hertil har vi anskaffet en teleskop grensav, drevet af en benzinmotor og med kædesav. Et fint instrument af
mærket Stihl. Klør det i dine fingre for at beskære træer med en sådan, så er du meget velkommen til at hjælpe.
Endelig er inspektionen begyndt det større
projekt, det er med en kratrydder at skære højt
græs, bregner, småbuske og unge træer ned fra
de åbne overdrev og §3 områder.
Kun på et enkelt punkt synes Sandbjerginspektionen at have tabt kampen. Det er overfor
muldvarpene. De undgår fælder. De lader sig ikke gasse. Hver gang det synes, som om vi har
fået bugt med nogle af dem, dukker de atter aktivt op.

Ved nordvest
lågen

Ved stien
på Toppen

Husk, at du altid kan gå en tur i den farverige
efterårsskov, blot du sikre dig, at der ikke er andre brugere, som har reserveret øvelsesområdet. Og det ser du på
http://www.akademiskskytteforening.dk/index.php/hoje-sandbjerg/reservationsoversigt
Skulle vejret være til det ved BØFTURENE eller NYTÅRSKUREN, kan du se området der.
På gensyn, 3801
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Til

AS jubilarer,
hjemmeværnssektionens medlemmer
og alle andre AS medlemmer.
Den høje Kjæft inviterer alle til årets

BØFTUR
som finder sted på Bjerget,

søndag den 2. december
Vi håber, at mange vil komme og opleve den helt specielle
stemning på Bjerget og blandingen af nutid og tradition.
Programmet vil være:
10.00
Ankomst, aktivitet og samvær
11.30
Jubilarportvin (seneste mødetid for jubilarerne)
12.00
Bøftursfrokost med sange og de traditionelle legater
Foreningen byder på smørrebrød og drikkevarer,
så I skal ikke selv have madpakken med i år.
Men I skal huske sangbogen.
Påklædning

Uniform eller pæn civil.
Jf. traditionen bedes I tage jeres store medaljer og
ordener på - det er jo ikke så ofte, I får lejlighed til
at lufte dem.

Tilmelding

Af hensyn til forplejningen
Senest 25. november til kontoret
4817 0017 eller kontor@as-kbh.dk
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I begyndelsen af maj fik AS
meddelelse om, at DIF og
DGI's foreningspulje på 45
millioner kroner pr. år var åbnet og klar til at modtage ansøgninger til "Initiativer og tiltag, der støtter hverdagens
fællesskaber i idrætsforeningerne, og som skaber rum til
udvikling."

er primo november i færd med
at melde sig ind, medens andre
få potentielle medlemmer ved
vores "kontrolopringning" har
begrundet sig med p.t. travlhed
men uden at have opgivet håbet.
Endnu engang
"Velkommen" til de nye !

Gymnastiksektionen søgte
til 2 gange annoncering i
Brønshøj-Husum Avis efter
nye deltagere til motionsholdet, og ansøgningen blev
imødekommet den 11. juli, så
vi kunne annoncere den 4. og
18. september.

Allerede fra sæsonstart har
der været god tilslutning, så vi
de fleste gange har været tocifrede til træning - en enkelt
gang 14 gymnaster - så der er
tæt besat på bænkene i omklædningsrummet, og tæt på
samme tilslutning som i de
gamle dage på Hellig Kors
Skole.

Det gav 12-15 henvendelser allerede omkring sæsonstart 7. september. Nogle få
nye har været til prøvetræning
en enkelt gang, 5-7 gymnaster
xxxxxx

Men der er plads til flere, så
hvis du kender en, der vil have
godt af motion og vort selskab,
så giv ham et velment puf!

Julespisning
af gule ærter og måske æbleskiver eller pandekager inkl.
hyggeligt samvær bliver

tirsdag d. 11. december
efter gymnastik
hos Jacques Hermann,
der bor ikke langt fra gymnastiksalen. Jacques holdt det
med succes sidste år, og siden
har han sammen med Frank
bevist duelighed på området i
forbindelse med det meget roste Skt. Hans arrangementet
på Høje Sandbjerg.
Gymnastikken
fortsætter
efter denne juleafslutning til det
efter nærmere aftale bliver rigtig jul !
Gymnastikinspektionen

Første træningsaften i 2019 bliver fredag d. 4. januar

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
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AS deltagelse i verdensmesterskabet i Biathlon Orientering
9.-12. august 2018

AS var repræsenteret af
tre garvede kræfter - fra
venstre:




Jørgen Pedersen,
Christian Saxe og
Kai Willadsen,

samt én mindre rutineret
løber - til højre:


Peter Wester.

Det er gennem sidstnævntes briller VM beskrives.

VM 2018 havde deltagelse
af syv nationer med sammenlagt knapt 160 deltagere. Israel og Kina var nye nationer
med én enkelt deltager hver.
Arrangementet blev indledt med et prøveløb bestående af punktorientering og orientering i Tvorup Nord den 8.
august 2018. Formålet var at
stille deltagerne ens, så deltagerne fik et indtryk af dansk
terræn og kortgrundlag.
For mig var Tvorup en udfordring - det var kupereret
med mange svært gennemløbelige områder og med et
svagt vej- og stinet.
Som mindre erfaren allierede jeg mig med Kai Willadsen under prøveløbene. Kai
xxxxxxx

viste sig som en glimrende instruktør og indpisker.
Gammelkendte færdigheder såsom; tælle skridt fra sidst
kendte fixpunkt, indlægge retninger og gå systematisk til
værks blev gjort til genstand for
øvelse.
Indprikning og markering
blev ligeledes repeteret. Sidstnævnte er vigtigt, da en cirkel
frem for en streg til indprikningen giver 10 strafpoint. Det har
jeg desværre selv oplevet engang.
Stævneåbningen blev markeret med indmarch om aftenen d. 8. august til centerpladsen på Skive Kaserne og taler
af stævnelederen Carsten Helligsø, regimentschefen Oberst
xxxxx

C. Arrildsen samt viceborgmesteren, Peter Møller Jensen.
Arrangementets militære islæt
kom via en kanonsalut, hvor
hvert skud repræsenterede en
nation.
1. dagen
Her gennemførtes den
klassiske disciplin i Tvorup.
Klassisk består af punktorientring, orienteringsløb og skydningerne, liggende og stående.
Hvor prøveløb og åbningsceremoni blev gennemført i det
dejligste sommervejr, var VMs
første dag markant anderledes
med blæst, stødvis vind af orkanstyrke og regn.
For mig var det et forvarsel om den udfordring, der
ventede.
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Arrangørerne
udsatte
starten 90 min., indtil vejret
var tåleligt.
Punktorientering, ca. tre
km., tog tid, da målene var
svære og terrænet kuperet.
hvilket gjorde, at der måtte
bruges tid på at læse sig ind.
Sammenlignet med de rutinerede kræfter, der fik 21 fejlpoints, klarede jeg punktorienteringen godt med 36 point.
Orienteringsbanen, ja, efter en times punktorientering
var koncentrationen lav, og
jeg fik lavet et par markante
bom, bl.a. et urutineret 180
graders bom. Da jeg langt om
længe nåede frem til skydebanen, blev jeg kortvarigt opstemt af Saxes positive tilråb
(“se selv, du har opnået erfaringer”). Skydning, liggende,
gik godt med seks træffere ud
af 10 skud.
2. dagen
Den bestod af disciplinen,
Sprint. Arrangørerne havde I
løbet af natten flyttet skydestandpladsen fra Tvorup til det
militære øvelsesterræn i Finderup, hvor skydningen blev
gennemført på en improviseret skydebane.

Kai på vej i skoven

I modsætning til Tvorup var
terrænet i Finderup forholdsvis
fladt, men udfordringen var få
ledelinjer og et utal af lysninger
placeret i svært gennemløbelige områder. Gik man således
forbi den lysning, hvor posten
lå, var det stort set umuligt at
finde et nyt sikkert udgangspunkt.
Løbet gik fint - - - faktisk
synes jeg rigtig fint - - - og en
fornemmelse af at “det klarede
du godt” havde jeg, indtil kontrollanten ved målet sagde,
“galt klip, nej der er noget andet galt”. Efter en større udregning blev jeg noteret for forkert
bane, idet jeg havde løbet W
(dame)-60 frem for M-60
(personlig note:
Jeg ville have vundet
kvindernes bane ).
2. dagen blev dagen, hvor
AS hentede en bronzemedalje.
Det blev Kai i H-65 - fornemt og
tillykke.
3. dagen
Igen lidt skiftende vejr til stafet.
De første havde tørvejr, mens
jeg måtte ud i regn. AS stillede
op med Christian og Jørgen i
H-95 og Kai og Peter i H-120.

Stafetten blev gennemført i
Finderup og med strafrunder,
der var længere end gældende for kategorien Sprint. Christian og Jørgen klarede sig
hæderligt med en 9, plads, 46
min efter vinderne. Kai løb og
skød rigtig godt, så en sølvmedalje kunne anes i horisonten, men desværre kunne jeg
ikke holde tempoet, så det
blev også her til en sekundær
placering.
For mig var VM en rigtig
god oplevelse. Jeg er mange
erfaringer rigere og vil tænke
på råd som “gå tilbage til sidst
kendte udgangspunkt”, “løb
hellere udenom og få et sikkert vejvalg”, ”gå ikke ned på
udstyr” (Saxe) (personlig bemærkning; køb et kompas,
hvor pilen ikke fryser).
Slutteligt er det værd at
nævne, at Danmark i stafetten
blev verdensmestre i W-21
med Nina Genmann og Line
Søderlund med en margin på
syv sekunder til Sverige.
Tak til Christian, Kai og
Jørgen - - - det var dejligt at
være med.
Peter Wester

Jørgen venter ved stafetskiftet
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Danmarksmesterskab i Feltsport
12. september 2018
AS-Feltsport kunne i år kun stille deltagere i de ældre klasser
ved
danmarksmesterskabet,
men vores gamle drenge klarede sig flot.
Konkurrencen foregik nord
for Limfjorden, med udgangspunkt i Ålborg kaserne.

De fleste af årets deltagere fra AS-Feltsport har en
mangeårig erfaring i feltsportsdisciplinerne at tære på,
men vi nøjedes ikke med renomméet. I de to uger før mesterskabet havde formand
Christian Saxe planlagt specialtræning dels i kortlæsning
xxxxxx

og afstandsbedømmelse (meget fint arrangeret af Vagn
Laursen), og dels i pistolfeltskydning.
Så det var fortrøstningsfulde, at vi drog afsted på den
lange køretur til Ålborg aftenen
før konkurrencen.


Afstandsbedømmelse i
i Tranum skydeterræn
(under  - Niels-Erik)



Kortlæsning fra bakketop
lige nord for Limfjorden
(ved - Jørgen)

Post på orienteringsløbet
i Kollerup klitplantage
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Vi stillede op med
 Christian Saxe og
 Jørgen Nielsen
i Ældre Old Boys,
 Jørgen Pedersen og
 Peter Wester
i Veteran 1-klassen og



Kai Willadsen,
Niels-Erik Ottesen Hansen og
 Peter Werling
i ældste klasse, Veteran 2.
Kai var fløjet til fra sit domicil i Estland; det viser lidt om,
hvor højt vi sætter dette mesterskab.
Der var trængsel på kasernen, og vi måtte overnatte i
sovesal.
Dansk
Militært
Idrætsforbund havde nemlig
100 års jubilæumsstævne i
Nordjylland med adskillige
sportsgrene på programmet
(fodbold, golf, triatlon og feltsport) og mange deltagere.
Feltsportskonkurrencerne
foregik omkring Tranum skyxxxxxx

deterræn nær Svinkløv. Der
blæste en stiv vind ind fra
vest, så pistolfeltskydningen,
der ellers var meget regulær,
fik vindstødene som et ekstra krydderi.
Afstandsbedømmelse og
håndgranatkast foregik i
skydeterrænet indenfor gåafstand.
Derpå kørte vi til kortlæsningen, der fandt sted
på et bakkedrag tæt på Limfjorden; et dejligt terræn
med fint varierede punkter,
som man med lidt omhu fint
kunne læse sig ind på. God
konkurrence - men det var
vigtigt at holde godt fat i kortet i den stride blæst.
Tilbage til klitplantageområdet nær Tranum. Orienteringsløbet foregik i Kollerup klitplantage. Gode og
svære baner med mange af
posterne placeret i små kurvedetaljer i klitterne inde i
fyrreskoven. Det var noget
xxxx

Invitation til feltsportssektionens

BØFTUR
lørdag den 1. december
på Bjerget og i Rude Skov

Arrangør: Feltsportsinspektøren, som har gjort sig
nogle ufærdige tanker
(læs det med småt )
Ikke fordi jeg tror, at det vil gavne jer meget,
men det lyder da spændende (red. bem.)

Husk: Madpakken og sangbogen
Tilmelding til Christian Saxe
på christian_saxe@hotmail.com
senest 25. november
Jeg er sikker på, at hvis nogle udenfor feltsportssektionen
gerne vil være med, vil de være velkomne (red. bem.)

helt andet end vore nordsjællandske skove
Præmieuddelingen viste, at
landets førende feltsportsklub,
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF), satte sig på mesterskabsklassen med Jonas
Falck Weber som individuel
vinder (han er også en af Tisvilde Orienterings-klubs stjerner) og med holdmesterskabet
til AKIF.
AS-erne var bedste klub i
de tre ældre-klasser, med
 en førsteplads til Kai Willadsen i Veteran 2, og
 andenpladser til Christian Saxe i Ældre Oldboys
og til Jørgen Pedersen i
Veteran 1.
Holdmesterskabet i de ældre klasser blev vundet af AS
med
 Kai Willadsen,
 Peter Werling og
 Christian Saxe.
Peter Werling

For at lave en konkurrence, hvor man er ca. ligestillet; forsøges med et handicap, som er baseret på alder, vægt
(uden tøj) og højde (uden fodtøj).
Følgende 2 links til Bøftursløb haves:
 Et ’CIOR-løb’ (dvs. med alle de militære færdigheder
som det kræver); dog behøver posterne ikke at blive
taget i korrekt rækkefølge.
 Læs Bøftursløb-beregning fra bladet 2015 nr. 1.
Tidsplan for dagen:
 10:00: Udleveret kort må vendes - der må ikke
tales (et ord i lokalet = 1 minut straf)
 10:30(?): Man må løbe i skoven
 12:00: Tiden udløbet
 12:45: Præmieoverrækkelse
 13:00: Frokost
Point beregning
 Post point (hhv. 10, 20 og 30)
 Handicap
 Fratrukket ordstraf
 Fratrukket tidsstraf (1 min. påbegyndt = 1 point, 2
min. påbegyndt = 2 point, 3 min. påbegyndt = 4 point, 4 min. påbegyndt = 8 point, 5 min. påbegyndt =
16 point, 6 min. påbegyndt = 32 point, 7 min. påbegyndt = 64 point, 8 min. påbegyndt = 128 point, osv.)
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AS

ASA

ASL

Unimatch 2018
13.-14. oktober
I Unimatchen konkurrerer


Akademisk Skytteforening
(AS) mod



Akademisk Skytteforening
Aarhus (ASA) og



Akademisk Skytterlag,
Oslo (ASL).

Konkurrencen består af to
dele: Første del er langdistanceskydning med riffel på
200 eller 300 m afstand. Anden del er pistolterrænskydning.
Fornøjelsen - og arbejdet med at afholde arrangementet
går på skift mellem de tre foreninger. I år blev den afholdt
den 13. og 14. oktober på Københavns Skyttecenter og på
Høje Sandbjerg.
Riffelskydningen
Gæsterne ankom til Københavns Skyttecenter i god tid
før kl. 11.00, hvor vi lagde ud
med sandwich, så alle havde
noget at stå imod med inden
skydningerne. På grund af DM
i IPSC-skydning var 200 m
banen blokeret, så vi måtte
"nøjes" med at benytte 300 m
banerne til riffelskydningerne.
Kl. 12.00 startede skydningerne under ledelse af 3448 Bo
Scheibye.

Både skytterne og markeringsanlæggene blev drillet af
den lavtstående sol. På grund
af sidstnævnte kunne anlæggene ikke altid opfange, at der
blev skudt på den enkelte
standplads. Skytterne på 1.
skydehold kunne derfor først få
deres markering på udskrifterne efter skydningen.
På 2. og 3. skydehold stillede vi anlæggene om, så markeringen blev vist korrekt - til
gengæld var der ikke fuld sikkerhed for, at skud i forkert skive blev opdaget.
Riffelskydningen blev vundet af 3745 Finn Scheibye, AS,
med Max Hald, ASA, på 2.
pladsen og 3898 Lars Worsaae, AS, på 3. pladsen. AS'
yngste skytte, 4505 Jeppe
Ammitzbøll, brillerede ved at
vinde den mest krævende del
af konkurrencen, Norsk Grunnlag, hvor vi skyder 3 skud stående, 3 skud knælende og 4
skud liggende på 3 minutter
med 86 p. af 100 mulige.
Placeringen i holdskydningen findes ved at tage de 7
bedste resultater fra hvert af
holdene. AS vandt riffelskydningen i overlegen stil med
1.904 p. foran ASA med 1.666
p. og ASL med 1.598 p.

Aftenarrangement
Efter riffelskydningen forlagde
vores gæster fra AS Aarhus og
Akademisk Skytterlag til Høje
Sandbjerg for aftenspisning og
overnatning.
Sandbjerginspektør
3801
Birger Hoff havde bedyret, at
der var "masser af øl" på Bjerget, så der var ikke købt særskilt ind. Det betød, at vi måtte
udsende en patrulje til en nærliggende tankstation for at
supplere beholdningerne.
Middagen, der var arrangeret af 4150 Betina Lynnerup,
blev efter traditionerne indledt
med sild, så der var mulighed
for at genopfriske både ølsang
og snapseritual.
Forloren skildpadde hører
også til traditionerne. Her får
vinderen af riffelskydningen
mulighed for at sætte sherryflasken til munden én gang,
hvorefter resten af indholdet
kommer skildpadden til gode.
Efter snapsen var givet fri,
blev sangbogen benyttet flittigt
og Eric Kenworthy fra AS Aarhus genopfriskede vores hukommelse bl.a. med historien
om, hvordan forskellige folkeslag har beskrevet elefanten.
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Til dessert blev der serveret is, inden vi indtog undermessen for kaffedrikning, cognacvise og præmieuddeling for
dagens indsats.

De ti bedste riffel resultater:

Pistolskydning
Søndag morgen ankom jeg ca.
07.20 til en så godt som mennesketom Høje Sandbjerg lejr.
Alle blev purret, men da
det alligevel tog nogen tid at
klargøre til dagens skydning,
kunne de mest trætte få sig
yderligere et par timer på øjet.
Efter opsætning af skiver
og planlægning af skydningen
kom vi i gang med pistol terrænskydningen.

De ti bedste pistolresultater:

Der var indskydningsstation og 6 gældende stationer.
Spændingen holdt til sidste patrulje, der kun bestod af to
skytter. Her viste Max Hald fra
ASA, at han behersker både
pistol- og riffelskydning ved at
vinde skydningen med i alt tre
miss og alle figurer. Nr. to blev
Jonas Vestermark også fra
ASA med én træffer mindre,
mens Tor Arne Olaussen, ASL,
kom ind på en tredje plads á
point med nr. 4 og 5.
I holdskydningen på pistol
vandt AS Aarhus fuldstændig
suverænt over AS Oslo og med
AS i bunden af listen.
Individuelle resultater i alt
Det fremgår, at AS Aarhus tog
de tre første pladser i den
sammenlagte individuelle skydning, og oven i købet havde
fem skytter blandt de ti bedste.
Suverænt og til lykke med det!
3745

De ti bedste individuelle sammenlagt efter pladscifre:
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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

