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Vigtigt:
Indkaldelse til

Akademisk Skytteforenings
ordinære generalforsamling
som afholdes

onsdag den 25. april 2019, kl. 19.30
på Høje Sandbjerg

§

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
(aflægges i formandens fravær af næstformanden)
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
(der er ikke modtaget 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

kl. 18.30

Inden generalforsamlingen serverer foreningen
en varm ret med øl eller vand og kaffe.
Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise,
men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen
senest 20. april til kontoret
kontor@as-kbh.dk - eller 4817 0017 eller 2037 7717

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Aktivitetsoversigt
16. marts
6.-7. april
9. april
25. april

Skydning
Sandbjerg
Feltsport
18.30 Foreningen
19.30 Foreningen
Maj
Feltsport
14. maj
16.55 Gymnastik
Juni
Feltsport
1. juni (ikke endeligt bekræftet ?)
11. juni
19.00 Skydning
22. juni
13.00 Skydning
23. juni
19.00 Foreningen
17. august 13.00 Skydning
20. august 19.00 Skydning
Aug./sept.
Feltsport
September 16.55 Gymnastik
28.-29. sept..
Skydning
Oktober
Sandbjerg
26. oktober 13.00 Skydning
1. december
Hjemmeværn
7. december 10.00 Feltsport
December 16.55 Gymnastik
10. dec.
19.00 Skydning

Sæsonstart - langdistance
Arbejdsweekend
Feltsportskursus åbning
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
Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

SKAK-huset / KSC
Bjerget
Bjerget/Rude Skov
Bjerget
Bjerget
Bjerget/Rude Skov
Skole/Bjerget
Kalvebod
Revingehed
DGI-byen
SKAK-huset/KSC
Bjerget
SKAK-huset/KSC
DGI-byen
Kalvebod
Korsager Skole
Ulfborg
Bjerget
SKAK-huset/KSC
Bjerget
Bjerget/Rude Skov
Skolen/Privat
DGI-byen

Nytårskur
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Årsmøde

Bjerget
Skole
DGI-byen
Bjerget

2020
Januar
Januar
Januar
Februar

14.00

19.00

Foreningen
Gymnastik
Skydning
Feltsport

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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3234
1633

Afdøde



Bent Tholander
5. december
Bertel Peder Faaberg 8. december

Æret være deres minde

Runde
fødselsdage
2019
Til lykke

8.
10.
18.
19.
24.
5.
12.
14.
22.
29.
8.
13.
25.
26.

marts
marts
marts
marts
marts
april
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj

3881
4627
4192
4436
4262
4587
4508
4434
4456
4527
4604
4002
4196
4571

Thomas C. Fjeldborg
Betül Iskender
Lis Bentzen Mørk Hansen
Jannie Barchager
Peter Joseph Henriksen
Johannes Ali Klint
Johan Verner From-Pedersen
Jonas May
Peter Andreas Tscherning
Martin Nielsen
Ole Steen Jørgensen
Carl Helman
Erik Hermansen
Caroline Vinten

55 år
25 år
70 år
45 år
35 år
45 år
20 år
35 år
75 år
45 år
60 år
50 år
80 år
25 år

Ingen - - - - - har giver anledning til omtale under Ugleset.
Det er i sig selv lidt Ugleset og tyder på manglende initiativ.

Kun den, som intet gør, fejler ikke.
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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Fotografer til dette nummer: Svend Ovesen, Anders Poulsen, Bjarne Sanddahl,
Svend Mørup, Mie & Birger Hoff, Christian Saxe, Nis Schmidt, Jeanette Foley
og Redakteuren
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Høje Formand byder velkommen

Nytårskur

5. januar 2019 på Bjerget

For femte gang - i den nuværende form - gennemførte foreningen nytårskur på Bjerget,
så nu må det være tradition.
Ved fristens udløb var der
kun ca. 20 tilmeldte. Lidt ærgerligt. Der var heller ingen
spændende fodboldkamp i
fjernsynet. Hvad kunne forklaringen dog være på det ringe
antal tilmeldte i forhold til sidste års ca. 40 deltagere ? Forklaringen var såre enkel. Ren
slendrian. Vi nåede at blive
ca. 35 inden kuren var forbi.
Under indtagelse af et
glas Cremant de Bordeaux
med tilhørende kransekage
ønskede formanden de fremmødte gæster godt nytår.
Formanden fortsatte med
en kort status for det forgangxxxxx
Æbleskiver, kaffe og kager

ne år, hvorunder han nævnte,
at 2018 havde været endnu et
godt år for foreningen. Dog
har foreningen - i modsætning
til de sidste flere år - haft en
meget lille netto medlemstilbagegang på 3 medlemmer,
men samtidigt fået 49 nye
medlemmer. AS havde ved
årsskiftet 326 medlemmer.

des, at 2019 bliver et roligt år,
hvor vi kan koncentrere os om
vore normale aktiviteter og
konkurrencer. Dog har feltsportsafdelingen - i samarbejde
med andre foreninger - påtaget sig, at arrangere og gennemføre et stort O-biathlonstævne - åbent DM - til efteråret.

Foreningen har fortsat en
god økonomi, og har - for en
gangs skyld - ingen byggeplaner eller verserende sager
med myndigheder og miljøorganisationer. Vi håber sålexxxxxxx

Formanden sluttede med at
udbringe en skål for et godt
2019, og bød derefter på æbleskiver, kaffe og kager.
3849
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Kranseophængning - 360 år
11. februar 2019 i Kongeporten på Christiansborg

Kjæft LXVI (1982-86) og
Kompagnichef 6301 (1986-95)
3505 Kay Søren Nielsen
ophænger kransen
X-formanden tog indledningsvis ordet og gav historiens nok korteste
historiske orientering, hvorefter Kay
Søren Nielsen ophængte kransen til
minde om studenternes indsats under Stormen på København i 1659.
Herefter fortrak selskabet til den
irske pub ”The Dubliner” på Amagertorv, hvor foreningen bød på øl de fleste drak Guinness.
Under påvirkning af den gode
stemning, øllet og den livlige samtale funderede vi lidt over spørgsmålet: ”Hvor mange af os vil mon kunne være med igen i 2029 ?”. Inspireret heraf fremsatte nogle et velment forslag til bestyrelsen om at
genoverveje beslutningen fra 2009
om 10 års mellemrum og genindføre kranseophængning hvert år.
Vi havde en rigtigt god dag.

En lille gruppe - man fornærmer nok ikke nogen ved at sige - ældre agtværdige dignitarer
deltog i højtideligheden - Birger Worm, Birger
Hoff, Erling Heidler, Kay Søren Nielsen, Mogens Løppenthien, Bjarne Sanddahl, Steen
Kledal, Svend Mørup og Niels-Erik O. Hansen
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Naturnær skovdrift
Indlæg til drøftelserne om hvorledes skoven
på Høje Sandbjerg skal drives på langt sigt.
De sidste 15-20 år har begrebet naturnær skovdrift præget
debatten blandt forstfok i
Danmark. Det dækker blandt
andet ingen dræning, ingen
gødning/pesticider og hovedsagelig naturlig foryngelse.
Også Statsskovvæsnet har
taget begrebet til sig, og vi ser
nu de første resultater hos vor
nabo i Rude Skov, hvor nye
søer opstår, og ikke alle træer
i et område fældes samtidigt.
Metoden med rendrift, områder med ensaldrende træer af
samme art, opgives. Tiden
med de kendte ”søjlehaller”,
f.eks. af bøgetræer, er ved at
være ovre. Forstfolkenes debat, accentueret af samfundets krav om yderligere skovrejsning og bæredygtighed,
har resulteret i mange lærde
værker, som definerer skovudviklingstyper og viser de
mange værktøjer, skovdyrkeren kan anvende, når driftsprincippet skal implementeres.
I dette forår forventes
fremlagt den samlede plejeplan for fredningen Søllerød
Naturpark, som nok vil kræve,
at vi tilpasser vor egen ”Driftsog plejeplan”, en 10-årsplan,
vi normalt ruller ca. hvert femte år. Selvom mange af principperne for den naturnære
skovdrift allerede er indarbejdet i planen, vil det være en
god lejlighed til at præcisere
driftsprincipperne og sammen
i AS beslutte den skovudviklingstype, vi ønsker at stræbe
imod.

Gammel birk fældet af
blæsevejret primo januar.
Bemærk den meget lille
rodkage.

For det tager tid. Vi taler
her om generationer, ikke
menneske- men trægenerationer, så det er vigtigt, at kommende generationer af Sandbjerginspektører er enige om
målet, for at krone den løbende
indsats med succes.
Øvelsesterrænet på Høje
Sandbjerg er et unikt område.
Det består af søer, vandhuller
og moser, af åbne områder
med græs, eng og overdrev
samt af skov. Og det er alene
driften af skoven, dette indlæg
handler om.

En delvist rådnet stamme
af et nåletræ. Bemærk
hvorledes de hårde dele,
knasterne, står tilbage.

Da foreningen erhvervede
området i 1915, bestod det af
græsmarker og to klassisk
plantede bøgelunde, ”lokumslunden” nord for lejren og Høje
Sandbjergs vestskråning bag
Barfredstenen. De græsmarker, vi ikke ønskede fastholdt
som åbne områder, fik lov at
springe i skov. Pionertræerne
birk, eg, røn, el, fuglekirsebær
og hyld indvandrede. Da skoven var etableret, kom skyggetræerne bøg og ahorn. Ahorn
har dog formeret sig så kraftigt, at det truer andre arter.
Sammen med skyggetræerne
xxxxx
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finder vi lærk, skovfyr og gran.
Livsrytmen for et træ er, at det
vokser kraftigt i de unge år og
senere langsommere. Når væksten standser, er det tid at blive
fældet, kaldet omdriftsalder.
Derefter sygner træet hen og
dør. I skemaet er anført nogle
cirka-tal for omdrifts- og levealder.
Status for vore skovstykker
er altså, at birk og kirsebær er
ved at dø. Det er derfor intet
under, at de falder nemt ved
blæsevejr. Skovstykkerne med
bøg, som vel er 120-130 år
gamle, er modne, mens egene
endnu kan leve længe. Det er
derfor på høje tid, hvis vi skal
forynge birk og kirsebær, og der
skal snart begyndes på en foryngelse af bøgekulturene.
Men økonomisk vedproduktion er ikke for os et prioriteret
mål. Nok skal vi bruge brænde
til at opvarme lejren, som nu
bruges hyppigt også i vintermånederne, men skoven kan give
langt mere, end vi har brug for.
Overskydende træ sælges til
medlemmer, men for en pris,
som dårligt dækker omkostningerne ved at skove træet.
Hvad er da AS’ mål med
skovdriften på Bjerget? For mig
er det


at skabe en varieret
æstetisk smuk skov med
mange arter,



som er robust overfor
storme, skybrud og stigende temperaturer,



som kan danne grundlag
for en mangfoldighed af
arter, en biotop,



som giver os det brænde, vi skal bruge,

Art

Omdriftsalder

Levealder

60-70 år

100 år

80 år

100 år

Ahorn

70-100 år

150 år

Bøg

90-120 år

350 år

Stilkeg

120-150 år

400-500 år

Vortebirk
Fuglekirsebær

og


som beskytter grundvand og nedbringer
CO2 i luften.

Ved brug af naturnær
skovdrift kan vi leve op til
disse mål. Ved plukhugst,
ved at skove mindre områder
kaldet lysbrønde og ved at
udnytte stormfald eller andre
konverteringsværktøjer kan
foryngelsen forceres.
En proces, Sandbjerginspektionen de seneste år har
været i gang med. Men for at
det på længere sigt skal lykkes, må vi være helt enige
om målet.

Skovmanden =
Sandbjerginspektøren
på vej til arbejdet.

Vi skal altså beslutte den
eller de skovudviklingstyper,
vi vil stræbe imod.
Kære medlem, har du
forstforstand eller en relevant
uddannelse, eller har du planer om at blive Sandbjerginspektør ad åre, og har du
lyst til at være med i denne
vigtige beslutningsproces, så
lad mig høre fra dig.
Med agtelse 3801

Træernes tilstand
vurderes.

Note: En hovedkilde for interesserede:
Naturnær skovdrift, J. Bo Larsen (Red)
2005, udgivet af Dansk skovbrugs tidsskrift.
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Bøfturen
2. december 2018

Høje Kjæft, Rune Iversen, og inspektør for
hjemmeværnssektionen, Martin Larsen,
byder velkommen ved jubilarportvinen.

Jubilæumsportvinen

11
Traditionen
tro
inviterede
Kjæftoratet til den årlige bøftur
på Bjerget søndag den 2. december for medlemmer af AS
og Hjemmeværnet.
Traditioner kan jo ændres,
og efter AS Hjemmeværnskompagniernes nedlæggelse
er der tilsyneladende ikke
styrker nok, til at gennemføre
det obligatoriske angreb på og
forsvar af lejren.
Så mødetiden i år var derfor afpasset efter et mere fredeligt aktivitetsforløb.

Fire Høje Formænd - 47 år
Mogens Løppenthien - X³ - 1971-1981
Steen Kledal - X² - 1981-2000
Erling Heidler - X - 2000-2012
Aksel Munk Iversen - fra 2012

En anden nyskabelse var,
at ingen af deltagerne skulle
medbringe sin egen hjemmesmurte frokost, idet Kjæftoratet
i år bød på smørrebrød begrundet med, at Grisen var
ved at blive overvægtig.
Der var mødt 24 deltagere
op, en flot mødeprocent, bestående af ikke mindre end 9
jubilarer.
Blandt deltagerne var der
også (nuværende og tidligere)







4 Høje Formænd,
2 næstformænd,
3 Høje Kjæfte,
2 Sandbjerginspektører,
2 inspektører for HJVsektionen og
2 redaktører.

Efter overrækkelse af årsskilte til jubilarerne gik man i
gang med at hilse på hinanden
i portvin og sherry, således
man var velforberedte til at gå
til bords kl.12.

To næstformænd - 29 år
Svend Mørup - 1991-2003
Bjarne Sanddahl - 1974-91
Tre Høje Kjæfter - 12 år
Kay Søren Nielsen - LXVI - 1982-86
Flemming Frank - LXVII - 1986-90
Rune Iversen - LXX - fra 2014

To Sandbjerginspektører - 17 år
Birger Hoff - fra 2011
Mogens Løppenthien - 1961-71
To inspektører for HJV-sektionen - 3 år
Peter Koefoed - 2007-08
Martin Larsen - fra 2016
To redaktører - 42 år
Bjarne Sanddahl - 1975-2004
Erling Heidler - fra 2005
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Frokosten forløb som sædvanligt under Kjæftens myndige
ledelse med afsyngelse af
snapseviser og diverse andre
sange fra ”den lille grønne bibel”. Recitativet til Halvan blev
fremsagt af Birger Worm.

Vel gennem måltidet blev
det tid til uddeling af legater.
Det fornemste legat - Bøflegatet - blev i 2018 tildelt Kirstine Hermann, som var så
privilegeret at have chauffør
xxxxxx

Høje Kjæfts og Høje Formands bord

De ”yngres” bord

med, så hun kunne indtage en
bøf på størrelse med et lokilåg
med tilhørende 3 snapse og 2
pilsnere.
Legatet til deltageren med
størst anciennitet - Det Raschxxxxx

Jubilarernes bord
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ske Rødvinslegat - gik til 67-års jubilar Mogens Løppenthien og nummer
2 i rækken Steen Kledal fik Liebst’s
Portvinslegat.
De to kaffelegater med tilhørende
cigarlegater gik til Birger Hoff og
Thomas Bendixen, som i henhold til
statutterne blev tilladt at tænde og
nyde de modtagne cigarer. Dette
skete uden at de blev grønne i hovederne.
Endelig blev cognaclegatet med
den obligatoriske Cognacsvise tildelt
Kjeld Holmehave.
Vel gennem måltid, sange, øl,
snapse, kaffe, juleboller og hyggelig
passiar kunne turen afsluttes kl. 15
med Fanesangen og ønsket om en
God Jul til alle.
Og alle - også de, som ikke kunne deltage i år - kan allerede nu sætte kryds i kalenderen søndag den 1.
december 2019, til deltagelse i den
næste Bøftur.
Anders Poulsen

X³-formanden
med Rødvinslegatet

Birger Hoff
og Thomas
Bendixen
med Cigarlegaterne

AS'er har fået buste
i Churchillparken
Den 12. oktober 2018 afslørede Dronning Margrethe i Churchillparken ved
Kastellet i København en buste af
Thomas Fasti Dinesen, som i august
1918 vandt et Victoriakors efter ti timers
nærkamp i skyttegravene ved Parvillers
i Frankrig.
3512
Se i øvrigt 3740’s
artikel om Thomas
Dinesen i AS bladet nr. 2, maj
2015 side 11.

Kirstine Hermann
med Bøflegatet
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Peters - og alle vi andres - AS- jul
Frit efter Johan Krohns ”Peters Jul. (1870)

1. Jeg glæder mig i denne tid,
hvor gymnastikkens store slid
blir sat på jule-pause.
Så kan jeg rigtig slappe af
og guffe løs af julebag
ned i min slunkne mavse!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Men efter nytår bliver det hårdt,
jeg frygter Leif’ses røde kort,
fordi min vom er vokset.
Og hvis jeg ikke strækker ud
på Leif’ses mange ordrer-bud,
så bliver han nok lidt mopset.

7. Når Leif tar’ plasticposen frem,

3. Jeg frygter, at han er lidt skør,
ham Leif - vor fitness-instruktør,
han nyder jo vor stønnen!
Han lar’ os løbe rundt og rundt,
det kan umulig være sundt,
vi ender jo på tønden!

8. Og så skal vi i ribben op,

4. Af motion må man ha’ mer’ end strejf,
det mener gymnastikkens Leif,
alt mens han lusked’ smiler.
Han piner vores tå og vrist,
måske er han en fæl sadist?
- i hvert fald en krakiler!

9. Vi slutter af med basketball

5. ”Så hent et liggeunderlag,
der skåner jeres ryg og bag”,
Så lyder Leif’ses stemme.
Herefter må vi stå for skud,
og bare holde ”planken” ud,
dén øvelse kan skræmme.

10. Gymnastikken gør os ganske flad,

6. Ham Frank, han frygter mest af alt,

11. Vi glæder os i denne tid

det har han selv til os fortalt,
at ligge som en planke,
Et halvt minut som planke-mand
hvor ryg og mave skal holde stand,
det er en grusom tanke.

x
x
x
x
x
x

så ønsker vi os væk og hjem,
så blir de fleste bange.
Vi frygter, Leif vil blive sur,
hvis ej vi nyder hans tortur:
Den brugte cykelslange!
og have strakt vor slidte krop,
det brager og det knager.
Så ned vi skal i ”stræk og buk”,
der lyder altid støn og suk,
men sjældent høje klager.
i gymnastikkens store hall,
vort mål er ej af de store.
Det burde være super-let
at ramme ned i kurvens net,
men det er få, der scorer.
så der er brug for brusebad,
hvor vi os ej vil skolde.
En enkelt stråle sprinkler ud,
vi beder stille til vor gud,
at den er af de kolde!
skønt julen næppe bliver hvid,
så vil den dog jo komme.
Vi ses igen til næste år,
de fleste nok med større lår
på grund af julens flomme!
Frank
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Gymnastikinspektionens juleafslutning
11. december 2018
Årets juleafslutning indledtes
traditionen tro med at vi (de fleste af os) mødtes i salen.
Stemningen var meget
trykket, da vi havde fået meddelelsen om, at vores mangeårige gymnastikkammerat og
gode ven Bent Tholander var
forsvundet den 5. december
under en indkøbstur i sit nærområde i Lyngby og nu var efterlyst og eftersøgt af politi med
hunde og droner samt af private og det lokale spejderkorps.
Leif sørgede dog som
sædvanligt for, at vi fik rørt os
og fik oparbejdet en sund appetit.
Jacques Hermann havde
endnu en gang tilbudt at lægge
lokaler og kræfter til aftenens
øvrige forløb.
Endnu et par kendte ansigter dukkede op, så vi nåede op
på 17 deltagere: Specielt var
det en glæde at se de ”nye”
medlemmer, som har meldt sig
ind i denne sæson.
Vi tog alle for os af Jaques
pragtfulde hjemmelavede gule
xxxxx

ærter og pandekager med tilbehør, og Peter Lund styrede
på afdæmpet vis aftenens forløb med snapseritual m.m. og
under overrækkelsen af en lille
opmærksomhed rettede han
en tak til vores træner, Leif, for
hans utrættelige indsats i salen og fremhævede dens betydning for, at der stadig er liv i
gymnastikken - og i os !!
Krafts mindepokal for flid
og godt kammeratskab gik til
Jacques, som efter en meget
aktiv indsats i Hjemmeværnssektionen siden 1983 har væxxxxxx

14. maj

været aktiv gymnast det seneste ca. 2 år.
Peter forlængede under
påskyndelse og tak for et fortræffeligt arrangement Jacques ret til at opbevare Aage
Bruuns pokal endnu et år,
idet pokalen for det følgende
år tildeles den, der sørger for,
at gymnasterne kan afholde
deres julearrangement - gerne med gule ærter!
Efter nogle hyggelige timer afsluttedes aftenen med
afsyngelse af fanesangen.
Neble

Sommerafslutning

med demonstration og instruktion i hjertemassage og hjertestarter

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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Bøftur
1. december 2018

Det var Christian (feltsportsinspektøren), som var banelægger af årets bøftur. Han
havde til lejligheden udtænkt
et helt særegent system for
at lave en konkurrence, hvor
man blev ligestillet.
Alle blev derfor tildelt et
personligt handikap baseret
på alder, vægt (uden tøj) og
højde (uden fodtøj) ud fra
formlen:
Handikap = 3 x (alder +
((200 + vægt) ‒ højde))

En af de mere gennemarbejdede og komplicerede men samtidigt også fair og
reelle - bøftursinstruktioner,
vi har været udsat for - med
30 poster, 8 kortudklip med
5 forskellige korttyper + 2
ekstrakort og 8 forskellige
metoder for beskrivelse af
posterplaceringerne.

Christian instruerer

Kortene studeres
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15 feltsportere havde tilmeldt sig og bestod af både
garvede og mindre rutinerede
AS’ere, der alle var forventningsfulde og klar til at komme
i skoven.
Christian havde haft fat i
kort-godteposen og havde
fundet ikke færre end fem forskellige slags kort frem til dagens udfordring.
Bøfturen startede med at vi
var samlet indenfor, hvor der
var afsat en halv time til at finde og placere posterne samt
planlægge sin rute inden det
var tilladt at løbe i skoven.
Der var fuld koncentration,
da kortmaterialet blev udleveret, og ”hovedkortet” mindede
mest om en collage bestående af forskellige kort, herunder
 O-kort 1:10.000,
 kurvekort 1:10. 000,
 4 cm kort, og
 luftfoto,
samt ved siden af
 et 2 cm kort og
 et O-kort 1:2.500.
Det stod da også hurtigt
klart for mig, at med absolut
ingen militær erfaring og med
rang som ”civil af 1. grad”,
måtte den indre kortnørd findes frem.

Mens vi sad og løste de
finurlige opgaver, blev det
meget hurtigt tydeligt, hvem
der var de garvede AS’ere.
Inden den halve time var gået,
havde de fundet, placeret og
overført posterne på de før
omtalte kort og var klar til at
tage i skoven.
Efterhånden som det tyndede ud i lokalet, måtte jeg
indse, at såfremt jeg skulle have nogen tid i skoven, kunne
jeg ikke nå at indtegne alle posterne på de forskellige kort.
Ambitionen blev derfor at få en
god løbetur i skoven og finde,
hvad der findes kunne inden
for den fastsatte tidsgrænse,
så jeg ikke ville få strafpoint.
De første poster, jeg fandt,
var placeret i nærheden af lejren og heldigvis lette at finde.
Flere steder i skoven måtte jeg
dog brug dyrebar tid på at lede
efter posterne og blev ind i
mellem også i tvivl, om jeg nu
havde fået dem overført korrekt
og præcist nok. De hurtige løbere var for længst over stok
og sten, og stille og roligt blev
jeg også indhentet af dem, der
tog det mere med ro.
Efterhånden som folk kom
tilbage fra skoven, gik snakken
om posterne, indtegningen og
xxxxx

Ruten planlægges

turen i skoven, alt i mens Christian stod for beregning og tildeling af point.
I år var der kun én enkelt
løber, der fandt alle poster og
til med i fin tid, så Lasse blev
dermed dette års sikre vinder
efterfulgt af Peter Werling og
Nis.
Efter at vi havde benyttet
os af lejrens badefaciliteter, var
det tid til præmieoverrækkelsen.
Lasse fik overrakt den fine
glasugle og æren af at være
banelægger i 2019 - vi glæder
os til at se, hvad han finder på
til næste bøftur.
Som det fremgår af resultatlisten indtog jeg en sikker
sidsteplads og vandt dermed
retten til at skrive om dette års
bøftur . .
Stor tak til Christian for et
rigtigt sjovt og udfordrende løb.
Janni
Grundet et andet julearrangement kunne Lasse og jeg
desværre ikke deltage i den
efterfølgende frokost, så Erling har venligt tilbudt at berette herom.

Christian overrækker Francks Ugle til Lasse

18
Efter præmieoverrækkelsen måtte Christian desværre også forlade os.
Men vi andre var efterhånden for alvor blevet både
tørstige og sultne, og vores
medbragte madpakker skuffede som sædvanligt ikke hverken i størrelse eller indhold.

Stemningen fejlede heller
ikke noget, så vi gik i gang med
at tømme flere forskellige snapsesjatter fra tidligere arrangementer, og under Birgers bestemte ledelse nåede vi sikkert
gennem hele snapseritualet
med dets recitativer - og en del
andre sange - men selv med
ihærdig indsats, lykkedes det
os ikke at få tømt alle sjatterne.

Og - som traditionen byder
- afsluttede vi dagen på Toppen under afsyngelse af Nu er
det stille, Borgeren og Studenten - og endnu en gang sandsynligvis til stor undren fra et
par andre selskaber, som nok
havde besteget Toppen i sikker forventning om en stilfærdig naturoplevelse.
Erling

RESULTATER
Total =
Handikap =
30 poster =
Tidsstraf =

Postpoints + handikap ‒ tidsstraf
3 x (alder + ((200 + vægt) ‒ højde))
10, 20 eller 30 points
1 min./1 point - 2 m/2 p - 3/4 - 4/8 - 5/16 - 6/32 - 7/64 - 8/128 - osv.

Placering
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Janni Helweg
Peter Tscherning
Erik Folkersen
Jens Hald Mortensen
Peter Wester
Henrik Bendz
Niels-Erik O. Hansen
Torkild Glaven
Birger Hoff
Erling Heidler
Aksel Iversen
Carsten Sveding
Nis Schmidt
Peter Werling
Lasse Helweg

Alder

Vægt
Højde

47
74
74
72
61
44
71
79
75
77
67
59
60
72
19

164 63
180 92
170 71
180 77
184 87
180 75
185 87
180 78
186 73
182 114
183 78
192 91
183 89
190 86
180 85

HandiPoster
Post- Tidskap
fundet
points straf
10 p + 20 p + 30 p

Total

292
372
350
340
328
278
346
354
324
418
324
316
332
336
248

422
492
530
550
568
586
602
604
624
638
714
744
758
816
848

9 + 02 + 00
8 + 02 + 00
10 + 04 + 00
3 + 03 + 04
4 + 04 + 04
9 + 05 + 05
9 + 05 + 04
7 + 03 + 04
9 + 03 + 05
9 + 02 + 03
9 + 06 + 06
10 + 06 + 08
8 + 07 + 07
10 + 07 + 08
10 + 10 + 10

130
120
180
210
240
340
320
250
300
220
390
460
430
480
600

0
0
0
0
0
32
64
0
0
0
0
32
4
0
0
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Åbent Dansk Mesterskab, World Cup og Dansk Biathlon Orientering
3. - 4. november 2018

Janni

Christian

Årets sidste stævne blev afholdt af Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup og foregik
i Søgaard- og Bjergskov beliggende tæt på Søgaardlejren.

skab i Bjergskov øst for Flensborg Landevej. Vejret var flot.
Terrænet og banen var spændende og således udfordrende
for både rutinerede og mindre
rutinerede løbere.

Stævnet var samtidigt afsluttede for World Cuppen og
Dansk Biathlon Orientering
Cuppen, og udgjorde endvidere
landskampen mellem de to militære landshold fra Sverige og
Danmark.
Et vel tilrettelagt stævne
med ca. 80 deltagere, hovedsagligt fra Sverige og Danmark,
samt en håndfuld tyskere, der i
anledningen havde krydset
grænsen.

Den frie orientering foregik
i et knapt så spændende
øvelsesterræn, hvor det Oteknisk ikke var så svært og
dermed en fordel at være hurtig. For undertegnede bestod
den største udfordring i at finde den bedste og hurtigste vej
uden om de enorme brombærkrat, som det på ingen
måde kan anbefales at forcere
(en erfaring klogere).

Endnu engang var det en
lille flok fra AS, der var draget
vest på, bestående af Christian
Saxe, Peter Wester, Lasse
Helweg og undertegnede som
debutant ved et åbent DM i BO.

Alt i alt en rigtig god dag i
skoven, hvor eftersnakken
fortsatte under den hyggelige
middag om aften, og hvor AS
ved præmieoverrækkelsen fik
en podieplads med Christian
Saxe som vinder af M50.

Lørdagens klassiske konkurrence startede med punktorientering efterfulgt af fri orientering og afslutningsvis liggende samt stående skydning adskilt af et løbemoment. Punktorienteringen foregik i det meget smukke og kuperede landxxxxxxxx

Søndagens konkurrence
var sprint, med orientering liggende skydning - orientering - stående skydning plus
eventuelle strafrunder. Orienteringen foregik i skoven nord
for skydeområdet, som var et
mere varierende terræn med
xxxxxxxxx

Peter og Lasse
både tæt løv- og nåleskov, åbne områder samt et markant
kurvebillede, der især udfordrede konditionen, men som
var relativt let at læse.
I landskampen mellem
Danmark og Sverige var det
svenskerne, der (desværre)
løb med sejren, selvom der var
ganske flotte præstationer
blandt de danske løbere.
Se resultater:
www.biathlon.dk
Efter præmieoverrækkelsen gik turen hjemad efter en
weekend, som ikke kun bød på
biathlon orientering men også
hyggeligt samvær med en herlig flok AS’ere samt deltagere
fra andre klubber.
Som en afsluttende bemærkning kan jeg fortælle, at
det var en fornøjelse at være
med, og målet for 2019 er, om
jeg kan hente min søde konkurrent Sofie fra Sverige, som
slog mig med 4 minutter og 20
sekunder i søndagens sprint
disciplin - hvorfor fokus for
træningen i foråret er
skyd godt eller løb hurtigere.
Janni Helweg
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Akademisk Skytteforening
Skydeprogram for langdistance 1. halvår 2019
Dato

AS-skydninger med fed skrift
Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger

Lørdag d. 9. marts

Vinterterrænskydning, KSC

Tilmelding
til mhammer@post3.tele.dk

Lørdag d. 16. marts

1. skydedag, 200 m
1. xxx, 3x5 skud

Tilmelding til Finn@Scheibye.dk
til kaffe og kage!

Lørdag d. 23. marts

300 m, 15 skud liggende,
1. Foss

Lø.-sø d. 30. - 31. marts

DGI DM 15 m pistol, Vingsted

Lørdag d. 30. marts

200 m. 3x5 skud, 2. xxx

Lø.-sø d. 6. - 7. april

DGI DM 15 m riffel, Vingsted

Lørdag d. 7. april

300 m, 15 skud liggende,
2. Foss

Lørdag d. 13. april

200 m, 3x5 skud, 3. xxx

Skærtorsdag d. 18. april

Vigersted
geværterrænskydning

Tilmelding
til mhammer@post3.tele.dk

Lørdag d. 20. april

Påskelørdag ingen skydning

Fri træning. AS betaler baneleje !
Husk kvittering.

Lørdag d. 27. april

200 m. 3x5 skud, 4. xxx

Lørdag d. 4. maj

300 m Collet 3x10 skud

Evt. som en del af KSF åben,
se nedenfor

Lø.-sø. d. 4. - 5. maj

KSF åben, 300m

½-match & 40/60 ligg.
Finn@Scheibye.dk for info

Lørdag d. 11. maj

P7 træning, 3x5 skud, 200 m,
5. xxx

Dansk hovedskydning under
kommando

Lørdag d. 18. maj

300 m træning P7

Svensk hovedskydning under
kommando

Lørdag d. 25. maj kl. 13-15

P7 træning, 200 m 3x5 skud,
6. xxx

Dansk hovedskydning under
kommando

Lørdag d. 25. maj kl.15-16

P7 træning, 300 m

Svensk hovedskydning under
kommando

Udtagne skytter

Udtagne skytter
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Lørdag d. 1. juni
Dato endnu ikke bekræftet

AS-P7 2019, Revingehed

Lørdag d. 8. juni

200 m alm. træning

Lørdag d. 15. juni

300 m alm. træning

Lørdag d. 22. juni

200 m 3x5 skud.
Sidste skydedag

Udtagne skytter
200 m, 300 m, pistol og terræn

Point til Schmiegelow pokalen
tæller dobbelt.

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, hvor vi mødes på 200 m eller 300 m banen
afhængig af dagens skydning. Alle skydninger skydes på den internationale
ringskive (indstilling A10 på 200 m anlægget).
Resultater fra åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun
til foreningens øvrige 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 træningsmetoder, 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

§
25. april på Bjerget
Se side 3
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Landdistance
Resultater 2018

Skyttekongeskærfet og -medaljen

Medaljeskydning I, Skyttekongeskydningen
Nr., navn
3745
4230
3881
3512
3793






Scheibye
Hvamstad
Fjeldborg
Mørup
Hammer

Dansk
1
2
145 143
141 141
141 139
138 136
137 131

15 ligg.
Nordisk program 10 ligg. 5 ligg. 30 sek.
Svensk
3 300 m
3x5 3+3+4 Kn. St. 2 min.
1
2
143 148
140
134 90
46 42
100
50
50
138 144
133
135 85
45 44
100
50
50
138 141
138
120 79
44 39
98
50
49
133 138
138
116 77
42 37
98
50
49
130 142
125
111 77
40 34
95
50
49

i alt Medalje
1231
1206
1176
1152
1121

Skyttekonge 2018
Guldmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje

5 skytter gennemførte skyttekongeskydningen i 2018.
2 skytter opnåede guld, de øvrige sølvmedalje.
Yderligere 14 skytter deltog i Medaljeskydning I uden at fuldføre.
3745 Finn Scheibye blev skyttekonge.

Medaljeskydning II
Nr., navn
4230
3881
3793
3512
3745
3898
3990




Hvamstad
Fjeldborg
Hammer
Mørup
Scheibye
Worsaae
H.J. Vaaben

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

141
141
137
138
145
140
134

141
139
131
136
143
139
132

138
138
130
133
143
136
130

138
137
128
128
140
135

137
133
127
126
139
135

137
133
127
123
139

135
128
126
122
138

134
124
121
121
135

134
124
121
116
134

134
124
120
115

Gennem- H.cap Klassesnit
2019
mærke
136,90
132 Friskytte
132,10
127 Friskytte
126,80
122
Guld
125,80
121
Guld
139,56
136 Friskytte
137,00
137 Friskytte
132,00
134

Fire skytter skød 10 resultater eller flere med 4230 Ola Hvamstad som vinder af Medaljeskydning II.
Herudover skød 3 skytter mindst tre serier og får tildelt handicap-tal for 2018.
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Schmiegelow pokalen
Handicap pokalen
Handicap
Nr., navn
2018
3881 Fjeldborg
129
3512 Mørup
123
3745 Scheibye
135
4230 Hvamstad
137
3793 Hammer
129
3898 Worsaae
136





Point
i alt
53
46
38
13
11
7

I Schmiegelow pokalen opnår skytterne point i forhold til, hvor meget det skudte resultat er
højere end det handicaptal, de opnår ved skydningerne i året før - se ovenfor under Medaljeskydning II.
I 2018 blev 3881 Thomas Fjeldborg vinder med 53 point. 6 skytter opnåede point i skydningen.

Collet pokalen
Nr., navn
05-05-18 08-09-18
3745 Scheibye
263
ej skudt
4230 Hvamstad
255
ej skudt
3881 Fjeldborg
242
ej skudt
4377 Ferreira
186
ej skudt





I alt
263
255
242
186

Der skydes om Collet pokalen ved to skydninger.
Hver skydning er på 10 skud i tre stillinger. I 2018 deltog 4 skytter.
3745 Finn Scheibye hjemførte pokalen.

Foss-pokalen
Nr., navn
4230
3793
3898
3512
4001
3881
4231
3745





Hvamstad
Hammer
Worsaae
Mørup
Vaaben
Fjeldborg
Harder
Scheibye

1
24-03-18
134

2
07-04-18
139
137

3
14-04-18

4
25-08-18

133

139

135

5
22-09-18
144
134
133

138
108
146

138
143

148

142

6
Sejre
06-10-18
2
136
2
142
1
138
1
140
N/A

Foss pokalen blev med 2 sejre vundet af 4230 Ola Hvamstad.
3793 Morten Hammer opnåede også 2 sejre, men med et lavere samlet pointantal end Ola.
3745 Finn Scheibye vandt i 2017 og kunne efter statutterne derfor ikke deltage i 2018.
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XXX-Pokalen
Skydn. nr.

Nr., navn
4230 Hvamstad
3881 Fjeldborg
3512 Mørup
3793 Hammer
3898 Worsaae
4505 Ammitzbøll
3990 H.J.Vaaben
4377 Ferreira
3745 Scheibye





Resultat
Point
Resultat
Point
Resultat
Point
Resultat
Point
Resultat
Point
Resultat
Point
Resultat
Point
Resultat
Point
Resultat
Point

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Point
17-03-18 31-03-18 21-04-18 28-04-18 12-05-18 26-05-18 23-06-18 18-08-18 01-09-18 15-09-18 29-09-18 20-10-18 i alt
134
135
137
138
141
134
141
134
3
3
2
3
3
3
3
3
23
124
133
139
138
141
137
1
2
3
3
2
11
123
138
133
121
126
136
128
122
1
3
1
2
2
1
10
127
127
120
121
126
121
137
130
2
2
1
1
2
1
9
139
135
135
3
2
1
6
132
2
2
134
132
1
1
102
1
1
140
135
139
143
134
143
145
N/A

Ved skydningerne om XXX-pokalen tildeles dagens bedste skytte 3 point, nr. to 2 point og nr.
tre 1 point.
4230 Ola Hvamstad vandt med 23 point.
3745 Finn Scheibye vandt i 2017 og kunne derfor ikke opnå point i årets skydning.

Poul Glesners mindepokal
(Veteranpokalen)
Nr., navn
3512 Mørup
3793 Hammer
3745 Scheibye

133
130
143

200m
136
131
143









138
137
145

300m
138
139
148

Handicap
9
8,5
8

Resultat
554,0
545,5
N/A

I 2018 deltog 3 skytter i skydningerne om Poul
Glesners mindepokal. Der indgår tre skydninger
på 200 m og en skydning på 300 m i det samlede
resultat.
Idet 3745 Finn Scheibye samtidig vandt guld i Medaljeskydning I, kunne han ifølge statutterne for
Veteranpokalen ikke deltage i skydningerne.
I 2018 havde de alle tre skytter valgt at skyde
200m skydningerne i 3 stillinger, skønt statutterne
tillader, at 200m skydningerne skydes liggende.
3512 Svend Mørup vandt pokalen.
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Feltskyttepokalen
Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal
Nr., navn
3745 Scheibye
3793 Hammer
3898 Worsaae
3990 Vaaben
3881 Fjeldborg
4230 Hvamstad
4195 Datcu
4188 Antonius
3894 Baasch
4336 Larsen
3512 Mørup
4505 Ammitzbøl
4401 Tybjerg




3. Vinter 4. Vinter 5. Vinter 6. Vinter AS-P7 1. Vinter 2. Vinter 3. Vinter Feltskytte
06-01-18 10-02-18 03-03-18 10-03-18 16-06-18 27-10-18 05-11-18 08-12-18
point
Træffere/feltskyttepoint
i alt
30/5
29/5
30/5
27/3
29/5
27/5
27
18/3
24/4
26/1
18/1
28/4
22/2
23/3
18
23/5
18/23/4
18/2
15/2
18/3
16
27/5
22/5
25/5
15
21/4
23/3
28/5
15/12
23/4
27/4
9
26/2
22/3
5
19/2
15/1
10/2
5
20/4
4
19/3
3
20/2
17/12/16/1
3
19/16/20/2
2
17/1
13/1

13 skytter opnåede point i terrænskydninger i 2018.
Feltskyttepokalen blev vundet af 3745
Finn Scheibye.
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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

§
25. april på Bjerget
Se side 3
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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

