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Nr. 4 - November 2019 - 83. årgang
Forsidebillede: Start DM & World Cup O-biathlon - se side 11-21

Kære medlemmer
Det er sjældent, måske også for sjældent, at jeg skiver på denne plads i bladet, men netop i dette
nr. er der to emner, jeg gerne vil omtale.
Det første emne drejer sig om et stort World Cup biathlon stævne, som AS har været hovedarrangør af i weekenden 2.- 3. november i år. Arrangementet er omtalt andet sted i bladet (side 1121). Grunden til, at jeg omtaler stævnet på denne plads er, at jeg gerne vil takke alle de hjælpere og
arrangører, der har bidraget til gennemførelsen af stævnet.
Et arrangement omfattende orienteringsløb, punktorientering og skydninger med ca. 100 deltagere
fra 5 forskellige lande gennemført inde midt i Gribskov over to dage, hvoraf den ene dag tilmed var i
øsende regnvejr, kræver en nøje planlægning og en masse hjælpere til selve gennemførelsen.
Endvidere var der arrangeret overnatning og middag på Høveltegård lørdag aften.
Alt i alt et meget flot stævne, som AS kan være både meget tilfreds med og stolt over. Men som alle
ved, laver tingene ikke sig selv. En håndfuld hovedarrangører har ydet et kæmpe arbejde i planlægning af dette stævne. En særlig stor tak skal rettes til stævnelederen og den overordnede koordinator, Peter Wester.
Det andet emne, jeg vil omtale, er AS-P7 100 års jubilæum, der gennemføres lørdag den 13.
juni 2020. De overordnede rammer for jubilæet er ved at falde på plads. Den sportslige del at jubilæet bliver i store træk gennemført som et almindeligt AS-P7, evt. i lidt reduceret form. Der bliver lavet et særligt ledsagerprogram, der starter på Kalvebod og vil indeholde aktiviteter på Bjerget samt
et museumsbesøg eller lignende. Vi overvejer at lave en eller anden form for ”gubtävling” eller seniorkonkurrence på Bjerget.
Selve festen bliver gennemført på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, hvor der vil være mulighed for overnatning.
Der er 119 nulevende P7’ere, der har deltaget i konkurrencen. Hertil 16 VIP fra P7. Tilsvarende har
89 nulevende, der stadig er medlem af AS, deltaget. Det er potentielt 224 personer + deres ledsagere. Så mange vil naturligvis ikke deltage, og det vil der heller ikke plads til. Vores udfordring bliver
derfor at finde nogle fornuftige kriterier for udvælgelse af dem, der skal inviteres. I disse kriterier vil
bl.a. indgå antal gange, de pågældende har deltaget i konkurrencen, men også hjælp og støtte i
forbindelse med gennemførelse af konkurrencerne bliver vægtet.
Svenskerne skal ikke betale for deltagelse. Danske gæster forventes at skulle betale ca. 500 kr. pr.
person inkl. middag og overnatning.
Aksel Iversen - Høje Formand

Nytårskur - se side 7
Foreningens & hjemmeværnssektionens Bøftur - se side 6
Feltsportssektionens Bøftur - se side 10
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Aktivitetsoversigt
1. december
7. december 10.00
3. december 16.55
10. dec.
19.00

Hjemmeværn
Feltsport
Gymnastik
Skydning

Bøftur
(se side 6)
Bøftur
(se side 10)
Juleafslutning
Juleafslutning

Bjerget
Bjerget/Rude Skov
Skolen/Privat
DGI-byen

Foreningen
Gymnastik
Skydning
Feltsport
Skydning
Feltsport
Foreningen
Foreningen
Gymnastik
Feltsport
Feltsport
Feltsport
For./Sky./Fsp.
Skydning
Skydning
Foreningen
Skydning
Skydning
Feltsport
Gymnastik
Skydning
Skydning

Nytårskur
(se side 7)
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Årsmøde
Sæsonstart - langdistance
Feltsportskursus åbning
Spisning
Generalforsamling
Sommerafslutning
Klubmesterskab: O-løb
Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn.
Træning feltpistolskydning
AS - P7/SKIF - 100 års jubilæum
Sidste skydedag
Sidste skydedag
Sankt Hans aften
Sæsonstart - langdistance
Sæsonstart - kortdistance
Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn.
Sæsonstart
Universitetsmatch
Sidste skydedag

Bjerget
Skolen
DGI-byen
Bjerget
SKAK-huset / KSC
Bjerget/Rude Skov
Bjerget
Bjerget
Skolen/Bjerget
Bjerget/Rude Skov
Kalvebod / Sjælland
Kalvebod
København m.m.
DGI-byen
SKAK-huset/KSC
Bjerget
SKAK-huset/KSC
DGI-byen
Kalvebod / Sjælland
Korsager Skole
Ulfborg
SKAK-huset/KSC

2020
4. januar
Januar
7. januar
25. februar
21. marts
April
April
12. maj
16. maj
Maj
Maj
13. juni
9. juni
20. juni
23. juni
14. august
25. august
September
September
September.
Oktober

14.00

18.30
19.30
16.55

19.00
13.00
19.00
13.00
19.00
16.55
13.00

Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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Fotografer til dette nummer: Peter Wester, Vagn Laursen, Birger Hoff,
Per Bannow, Troels Christiansen, DMI og Redakteuren
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Afdøde

2527 Svend Viggo Boesen
3682 Flemming Andersen

21. okt. 2018
27. august

Æret være deres minde

Runde
fødselsdage
2019-20
Til lykke

17.
30.
2.
11.
9.
11.
29.
17.
8.

november
november
december
december
januar
januar
januar
februar
marts

4312
4573
4069
4155
4076
4562
4068
3937
827

Gudrun Freyja G. Larsen
30 år
Maria Thornbye Tholstruphede 25 år
Tomas Ussing
50 år
Christian Balle-Mortensen
45 år
Gunnar Toftegaard
50 år
Kenneth Hinze
50 år
Kjeld Holmehave
85 år
Axel Hartmann
80 år
Palle A. Bruun
100 år

Der er heller ikke denne gang noget
væsentligt for uglerne at se nærmere på.
Måske lige bortset fra den lille detalje,
at redakteuren i nr. 3 glemte at
ændre nummeret på side 3.

Velmente bidrag til kommende blades UGLESET modtages meget gerne.
Indlæg kan undtagelsesvis bringes anonymt i bladet, men
anonyme indlæg bringes ikke - redakteuren skal kende afsenderen.

6

Til

AS jubilarer, hjemmeværnssektionens medlemmer
og alle andre AS medlemmer - unge og gamle
Den høje Kjæft inviterer alle til årets

BØFTUR
som finder sted på Bjerget,

søndag den 1. december
Efter sidste års succes må mange ønske igen i år at opleve
stemningen 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.
Men I skal huske sangbogen.
Påklædning

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

Tilmelding

Af hensyn til forplejningen
Senest 25. november til kontoret
2037 7717 eller 4817 0017 eller kontor@as-kbh.dk

Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30
Husum Skole, Karlslundevej 23, drengesal 37, 2700 Brønshøj

Fredag kl. 16.30 (mødetid 16.25) - 18.00
Korsager Skole, Gislingevej 14-16, Husum, sal 73, 2700 Brønshøj

Juleafslutning m/ gule ærter - 3. december
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Invitation
Kom til nytårskur på Bjerget
Lørdag 4. januar 2019 kl. 14 - 16.

Akademisk Skytteforening inviterer alle medlemmer
med familie til hyggeligt samvær på Bjerget.
Der vil blive serveret en kold og en 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 2. januar til Aksel M. Iversen på
mail akselogkv@gmail.com eller tlf. 4273 1920.
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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DM feltsport
13. september 2019
I år stod Skive Garnisons
Idrætsforening for kongesportens mesterskabskonkurrence,
nemlig danmarksmesterskabet
i Feltsport.
Dagen før konkurrencen
samledes en flok forventningsfulde AS’ere på FMIs parkeringsplads i Ballerup for at tiltræde motormarch mod Jylland. Første mål var Flyvestation Karup, i dag betegnet HW
KAR, som havde været så venlig at stille indkvartering til rådighed, idet Skive Kaserne var
fuldt belagt. Dette var samtidig
en udmærket variant, idet vi
dermed var nærmere på samlingsstedet for konkurrencen:
Mødestedet for første disciplin
var de gamle rullebaner på Flyvestation Karups nordlige terræn, som frembyder gode muligheder for opstilling af terrænskydebaner.
Vejret viste sig konkurrencen
nådig, så deltagerne kunne i
god stemning begive sig mod
indskydningsbanen - nogle
med lånepistol, andre med
medbragt våben. Herefter fulgte de tre konkurrencebaner efter den kendte model: 5 mål og
10 skud, højst 2 træffere i hvert
mål tæller, stående skydestilling, højst 8 patroner i ét magasin = tvunget magasinskift.
Skytterne støttede banekommandøren med markering og
plastring af skiverne - det har
også den enorme fordel, at
man umiddelbart kan lære af
sine skud. Første bane var lagt
op som en blød start, udgangsxxxxxx

Christian Saxe

Peter Werling

stilling med ladt pistol og med
35 sekunder, rigelig tid. Anden
bane var strammet noget op,
her var der ganske vist 45 sekunder; men inden for denne
tid skulle skytterne også tilbagelægge 30 m. fremløb - alligevel var det de færreste skytter, som udnyttede hele den
rådige tid. Sidste bane viste
sig også at have 30 m fremløb, denne gang over lidt mere
ujævnt terræn og med 5 sekunder kortere tid. Skiverne
var vel valgt med både små og
noget større, samtidig uden at
forfalde til yderligheder i form
af mikroskiver eller ”ladeporte”
(selv om der alligevel var nogle skytter, som havde haft
brug for sidstnævnte - rekorden i strafpoints var 71 svarende til 1 opnået træffer ud af
de rådige 30 patroner - her var
der dog tale om en decideret
begynder).
Feltskydningen blev - på
tværs af alle klasser - vundet
af Christian Saxe med blot 3
xxxxxxx

Kai Willadsen

strafpoint (= 3 manglende
træffere), to andre deltagere
havde 4 strafpoints og yderligere to 5 strafpoints.
Næste disciplin i programmet var håndgranatkast mod
de tre klassiske mål ring, skyttehul (symboliseret ved en
træramme) og vindue. Både
opvarmnings/øvebane og konkurrencebaner var opstillet
umiddelbart op til samme rullebane, hvor en større ”sandkasse” med hedesand udgjorde et underlag, som effektivt
stoppede de fleste granater i
nedslaget - der var meget ringe succes med at trille granaten i mål, hvad der ellers i
princippet også er en brugbar
metode til at opnå virkning
med denne våbentype.
Herefter var der opsidning til
motormarch mod afstandsbedømmelsen, som var henlagt
til et hedeområde på sydsiden
af Kongenshus Mindepark.
Her bød fjerntliggende fyrrebuxxxxxx
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ske på vanskeligt håndterbare
udfordringer, gennemgående
blev afstandene bedømt meget
for kort. Bedste resultat - igen
på tværs af klasserne - blev
med 3 strafpoints opnået af
Jesper Gottlieb fra HPRD,
bedste AS-resultat var Jørgen
Pedersen med 6 strafpoints.
Motormarchen fortsatte til
gravhøjen Lyshøj lidt nord for
Lysgård kirke. Uanset, at højen
muliggjorde opstilling af 20 sigtestokke (2 styk til hver af de
10 kortlæsningsopgaver), mente arrangøren, at der kun kunne være 8 deltagere ad gangen på højen. Dette gjorde naturligvis denne disciplin til tidmæssig flaskehals for konkurrenceafviklingen med heraf
følgende forsinkelser og kødannelse. Til sidst lykkedes det
dog at overtale arrangørerne til
at tillade større deltagerantal,
hvilket ganske rigtigt ikke gav
nogen problemer. Til gengæld
rykkede blæsten godt i kortene, og enkelte måtte da også
sprinte ud over de nærliggende
xxxx

marker for at få fingre i deres
kort, så opgavens læsning
kunne fortsættes.
Når dette er sagt, skal det
også understreges, at stedet
var vel valgt, der var både
nemme og ganske krævende
opgaver, så i år var der ingen, som gennemførte med 0
strafpoints. På tværs af klasserne blev førstepladsen med
6 strafpoints delt mellem Peter Wihan fra Slagelse PI og
undertegnede skribent.
Orienteringsløbet var lagt
straks øst for Viborg på
Broddingbjerg-kortet,
hvor
skoven snor sig rundt om et
højdedrag, hvor velvoksne
slugter strækker sig over en
højdeforskel på 35 m. Dermed var der behov for at læse kurvebilledet omhyggeligt
og tage hensyn hertil ved vejvalget, hvis man vil minimere
sine anstrengelser og opnå
en god tid. Undervejs var der
forstyrrende elementer i form
af golfspillere med manglenxxxx

Janni Helweg
og Henrik Bendz
ved resultattavlen

Christian Saxe

de forståelse for, at der faktisk
var nogle enkelte dele af golfbanen på højderyggen, som bevidst ikke var markeret som forbudt område og dermed forelå
som gyldig vejvalgsmulighed.
Bedste AS-deltagere på Oløbet alene var i klasse OG Janni
Helweg nr. 2, i klasse ÆOB Jørgen Nielsen nr. 5, i klasse VET 1
Jørgen Pedersen nr. 6 og i klasse VET 2 Kai Willadsen nr. 1.
Resultatberegningen viste sig
at tage længere tid end forventet
- dette skyldtes i høj grad Feltsportsudvalgets fejldisposition for
nogle år tilbage, hvor man gik
bort fra forholdsmæssig beregning af fejlpoints.
Denne beslutning, som ifølge
udvalget skulle give færre fejl
ved pointberegningen, viste sig
at skabe nye mulige komplikationer og fejlkilder, som ikke var til
stede ved de klassiske bestemmelser. Denne gang var det
manglende hensyntagen til den
valgte målestok på kortlæsningskortet (1:25.000) - dette blev
dog opdaget og rettet inden den
planlagte præmieoverrækkelse
(med velvillig bistand fra AS til
arrangørerne, som vedlagte foto
af beregnervognen viser).
Afslutningsvis viste det sig, at
da skydeprotokollerne ikke var
kommet med til stævnepladsen,
og deri værende fejl derfor ikke
kunne rettes, måtte præmieoverrækkelsen udsættes.
Uanset dette var selve konkurrencen god med udfordrende
og veltilrettelagte discipliner, som
det var en fornøjelse at deltage i
- blot synd, at ikke flere deltagere
var mødt op.
Resultater: Se næste side.
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De endelige konkurrenceresultater forelå tre dage senere:

 HA (danmarksmesterskabsklassen) blev vundet af Jan Møller (uden modstand fra AS).
 I klasse ÆOB blev Jørn Svensen pustet i nakken af Christian
Saxe på 2. pladsen og Jørgen Nielsen på 3. pladsen, Henrik
Bendz blev nr. 10.
 VET 1 blev vundet af Jesper Gottlieb på fremragende afstandsbedømmelse og skydning, Jørgen Pedersen blev nr. 7
og Peter Wester nr. 10.
 VET 2 blev vundet af Kai Willadsen med Peter Werling på en
3. plads.
 I OG lå Janni Helweg lunt på en 2. plads
 Holdkonkurrencen i klasse ÆOB+VET vandt AS (Kai Willadsen, Christian Saxe og Jørgen Nielsen) med en komfortabel margin på mere end 30 minutter foran HPRD.
3838 Kai Willadsen

Invitation

Feltsportssektionens

BØFTUR
lørdag 7. december
Som traditionen byder, arrangeres løbet af sidste års vinder

Husk: Madpakke og sangbog.
Tilmelding til Christian Saxe
på christian_saxe@hotmail.com
senest 2. december
Jeg er - ligesom sidste år - sikker på, at hvis nogle udenfor feltsportssektionen gerne vil være med, er de meget velkomne (red. bem.).
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Open Danish Championship
&
World Cup Final
2nd - 3rd November 2019
AS arrangerede formelt sammen
med HPRD feltsportskursus,
men når man ser på listen over
officials (se side 20-21), kan vi
vist godt tillade os internt at kalde det et AS arrangement med
støtte fra HPRD feltsportskursus.

FELTSPORTSKURSUS

Dette referat er opdelt i afsnit således:






Forløb og kommentarer
Stævnelederens tilbageblik
Leder skydnings genvordigheder
Statistik og resultater
Officials

side xx-xx
side xx
side xx
side xx
side xx

Lad os lidt utraditionelt starte
referatet af dette arrangement nok det største i AS i mands
minde - med dette noget underlige billede, når man tager begivenheden i betragtning.
Efter mange måneders forberedelser afholdt ledergruppen sit sidste koordinationsmøde på Bjerget om aftenen 4
dage før konkurrencerne. Den
aften var der strømafbrydelse i
hele området, så koordinationen måtte ske i officersmessen
i stearinlysenes skær.
Men det var heldigvis ikke et
symbolsk forvarsel. Det viste
sig at være det alvorligste tekniske problem. Det meste andet lykkedes, og AS fik lavet en
fantastisk god konkurrence.
Før weekend’en
Der var passende travlhed i tiden forud for dagene.
 Hele planlægningen var
omfattende, og især stævnelederen Peter Wester
udførte et utroligt impone- 
rende arbejde (læs herom
på side 16), bibeholdt
xxxxx

Koordinationsmøde i officersmessen på Bjerget. I mørket ses
leder kiosk Janni Helweg, leder resultatberegning Carsten
Sveding, leder skydning Birger Hoff, teknisk kontrollant Ken
Pihl og leder administration Nis Schmidt - og bag kameraet
var stævnelederen Peter Wester, leder start Erling Heidler og
banelægger sprint Peter Werling, mens konkurrenceleder og
banelægger punktorientering Troels Christiansen og banelægger Classic Ulrik Nielsen ikke var med den aften.
overblikket på god professionel måde, glemte ikke
noget, trak i trådene, uddelte opgaverne og fik alle os
andre til at gøre, hvad vi
skulle, og fandt oven i købet
tid til at kontrollere det hele.
Stor tak til Peter for beundringsværdig indsats.
Planer, baner og aftaler
blev lavet, materialer blev
tilvejebragt og ordnet, tilxxxxxx



meldinger og indbetalinger
modtaget, indkvarteringsplan og startlister gjort klar,
så vi var teoretisk klar til
opgaverne.
Stævnepladsen blev oprettet, skydebanen etableret
(læs herom på side 17),
procedurer blev gennemgået, start oprettet og baner blev udsat, indkvarteringen var bragt på plads
xxxxx
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fredag aften, alt var indkøbt
og blevet bragt til rette sted
i Gribskov, så vi var nu
praktisk klar til at gå i gang
lørdag morgen.
Lørdag 2. november














Alle funktioner på plads og
bemandet om morgenen
(se side 20-21, hvor meget
og hvor mange det var).
De sidste ting kontrolleres,
og vi er klar til at modtage
deltagerne, som gradvist
søger mod stævnepladsen,
hvor indskydningen påbegyndes.
Der gives samlet instruktion
til deltagerne, som begynder at bevæge sig ad vejen
ca. 1 km. mod nord til starten på punktorienteringen i
Classic konkurrencen.
Kl. 11.15 startes der med 1
minuts interval til kl. 13,
hvorefter starten brydes
med og flyttes til nyt startsted dagen efter.
Efter 3 km. punktorientering skiftes til O-kort til den
frie orientering med forskellige banelængder afhængig
af hvilken klasse, man løber (se side 19).
Derefter løbes der første Oløbs sløjfe, der skydes 10
skud liggende, der løbes
anden sløjfe og skydes 10
skud stående, hvorefter der
løbes i mål.
Kort afleveres, og punktorientering, træffere og tid
omregnes til resultatet (se
side 19).

Beregningsarbejdet og resultatudmåling forløb fint bl.a. takket være velforberedt software
som Ulrik Nielsen havde lavet.
Han havde udviklet software til
resultatberegningen - dels for
at automatisere beregningen,
xxxxxx

men også for at kunne levere
detaljerede resultater, samt
underresultater for de enkelte
discipliner, som normalt ikke
tilbydes til biathlonløb. Vores
digitale indsats var derfor af
høj standard inden for orienteringsbiathlon - nationalt såvel
som internationalt. Endvidere
havde vi Mogens Jørgensen
fra Søllerød OK til at assistere
med Østkredsens ”bivogn”
med elektronisk løbsadministration.
Det skal også her bemærkes, at vores kort var af allerhøjeste kvalitet. Det var tegnet
til WMOC 2018 (verdensmesterskab) af Steen Frandsen,
som er en af landets førende
korttegnere. Løbskortene var
trykt på trykkeri svarende til
den kvalitet, man kender fra
de danske mesterskaber inden for O-løb.
Det må også nævnes, at
vejret var godt nok om formiddagen, mens der eftermiddagen var alvorligt regnvejr, som
alle dog tilsyneladende tog
med godt humør. En af svenskerne bemærkede, at det ikke var så galt, for det var jo
10° varmere end der, hvor han
kom fra, og én af skotterne var
også helt tilfreds, for det var jo
bare det samme vejr, som han
var vant til i Skotland.
Lørdag aften
Kl. 18.30 samledes deltagerne
og nogle af lederne til banquet
i cafeteriet på Høveltegård.
Der blev serveret lasagne og
pasta med forskelligt tilbehør
efterfulgt af en udmærket traditionel æblekage.
En svensk protest over beregningen i punktorientering
blev godkendt af juryen, så
xxxx

alle beregningerne måtte gennemgås og rettes. Det tog
selvfølgelig nogen tid, men
derefter kunne resultaterne
annonceres og præmier uddeles, og freden og den gode
stemning var reetableret.
Søndag 3. november











Vi er klar igen om morgenen og proceduren gentager sig.
Første hold går ad vejen
mod syd til start Sprint kl.
10.30, og andet hold går
kl. 11.00, så de kan nå ud
af skydningens sikkerhedsområde, før første løber begynder at skyde.
11.00-12.45 startes igen
med 1 minuts interval,
hvorefter starten nedbrydes.
Sprint er kort og hurtigt der løbes først en kort sløjfe, der skydes 5 skud liggende med strafrunder for
hver forbier, der løbes igen
en meget kort sløjfe, der
skydes 5 skud stående
igen med evt. strafrunder,
hvorefter der løbes i mål.
Vejret var godt, løb, skydning og resultater kørte
perfekt, således at annoncering af resultater og
præmieoverrækkelse kunne ske efter planen.
Og herefter kunne stævneplads nedbrydes, og deltagerne kunne påbegynde
deres hjemrejse.

Kiosken på stævnepladsen
var en virkelig god oplevelse.
Janni og kompagni sørgede for
en meget fin stemning. Varerne - specielt suppen - var fremragende - men jeg overværede
dog en vegetar, som havde lidt
vanskeligheder med at finde
noget, som passede ham.
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Stævnepladsen med kioskteltet, deltagerklubbernes telte og skydebanen

Indskydning

Start Classic - fremkald og startsluse
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Resultaterne (se side 19)
vidner om, at vi her oplevede
den virkelige verdenselite. De
ni først placerede i det endelige
World Cup resultat var med og
løb i Gribskov i vores løb, og
vinderen i World Cup’en vandt
også her både Classic og
Sprint i M 21.
Det er ret imponerende (jysk
underdrivelse, red. bem.), at
han - som ved starten var helt
afslappet og talte roligt om vejr,
skov og efterårsfarver - i Sprint
løber 3,5 km. med 15 poster og
skyder 2x5 skud (rammer alle
eller løber strafrunder ?) i 21
min. 38 sek. og at nr. 2 kun er
10 sekunder langsommere.
Nogle med problemer
Men ikke alle slipper problemfrit gennem en sådan weekend.
En juniorløber - M-12 - opdagede få sekunder efter start,
at han havde glemt at få sit
kompas med. Han var næsten
grædefærdig, og råbte efter sin
mor, som blev tilkaldt og med
familiens hund kom farende
gennem skoven med kompasset - og derefter klarede han
sig pænt resten af vejen.
Vinderen af det hele - Antti
Iivari - havde også et lille problem, da deres flyafgang til Finland søndag eftermiddag var
så tidlig, at de havde vanskelighed ved at blive til præmieoverrækkelsen. Lad os håbe, at
de nåede flyet.
Værre gik det et tysk par,
som ofte har deltaget i tilsvarende stævner. De var på vej
på færgen fra Tyskland, da den
blev påsejlet af et fragtskib og
blev så beskadiget, at den måtte vende om og sejle tilbage.
De nåede derfor aldrig frem.

En anden deltager - også
fra udlandet - havde en noget
oplevelsesrig tur hertil. Sammen med resten af holdet var
det planlagt, at de skulle flyve
til København fredag aften.
Desværre kom hans taxa på
vej til lufthavnen til at sidde
fast i en trafikprop, og han nåede ikke frem til flyet i tide.
Ny billet bliver booket til afgang tidligt lørdag morgen.
Besked bliver sendt til holdkammeraterne om afhentning
tidligt lørdag i lufthavnen og
kontakt til stævnet, så en senere start blev arrangeres.
Men lørdag morgen konstaterer hans holdleder, at vores
ven har forsovet sig. Vækkeuret var indstillet forkert og fly
nummer to afgår uden ham.
Atter bestilles en ny billet
således at han kan nå frem til
lørdag aftens banquet. Transport til lufthavnen fungerer
godt, sikkerhedskontrol passeres, og ved gaten ankommer
vores ihærdige ven i god tid.
Boarding begynder, og køen
er lang. Så derfor beslutter
han sig for at udnytte tiden og
benytter sig af lufthavnens toilet. Efter at have klaret, hvad
der skulle klares, kommer han
tilbage til gaten - blot for at
konstatere, at køen nu er borte, og at gaten er lukket. Trods
ihærdig argumentation med
personalet bliver døren ikke
lukket op. Fly nummer tre afgår, og han er heller ikke med
denne gang.
Så beslutter han at tage
natbussen til København og
ankommer i god tid til at kunne
deltage i søndagen sprint.
Det kan man vist kalde en
uheldig - men til gengæld
ihærdig - biathlon deltager.

Positivt og godt
Men langt de fleste havde en
god weekend og var glade og
tilfredse.
Vi har modtaget mange gode og positive kommentarer
fra deltagerne.
Se én af dem i Peter Westers tilbageblik (side 16), og
her er et par andre:
Fra en dansk deltager:
Det var et super godt, og
vel tilrettelagt arrangement
at deltage i, og i min optik et
fantastisk vejr (en god repræsentant for det Danske
efterår). Og imponerende
omgivelser konkurrencerne
blev afholdt i.
Og fra OC, som ikke er
hvem som helst, og som lagde
resultaterne på hjemmesiden
www.biathlon.dk
hvor I kan se det hele:
- - - og ikke mindst tusind
tak for en go’ weekend. Den
ku’ I sagtens være MEGET
bekendt !!!
og det er store ord fra en god
jyde.
Det var en voldsom opgave
på grænsen af, hvad vi kan
overkomme, men vi kan vist
godt tillade os at konkludere,
at det slap vi godt fra - ikke
mindst takket være imponerende indsats fra ledere og
hjælpere fra AS og HPRD
feltsportskursus.
Og allermest stævnelederen Peter Wester. Slutordene i
hans tilbageblik (side 16) kan
vi derfor rette tilbage på ham
selv:
Godt gået - - - og tak.

15

Punktorientering

Geværerne venter
på løberne

Juniorskydning
kræver speciel
vejledning

Stævneplads
med indlagt
bad

Beregnerne - Carsten Sveding, Nis Schmidt og Ulrik Nielsen - studerer resultater - - - - - mens Mogens Jørgensen nyder udsigten fra ”bivognen” og Vagn Laursen tager billederne

Kiosken med sortimentet og Janni Helweg

Mie Hoff i stævnekontoret

16
Stævneleder Peter M. Westers
Tilbageblik på forløbet.
Det er med en god mavefornemmelse, at jeg gør status og
kigger tilbage på weekenden d.
2. og 3. november 2019, hvor
AS og HPRD feltsportskursus
som arrangører havde ansvaret
for gennemførelse af Åbent DM
og afslutningen af World Cup
Biathlon Orientering serien i
2019.
Mit bidrag vil give et indblik i,
hvad der blev gjort for at skabe
rammerne, organisationen, de
materielmæssige udfordringer
og en tilbagemelding fra en deltager.
Feltsportsinspektøren Christian Saxes korte og klare direktiv blev givet for ca. halvandet år siden, altså primo 2018.
Det lød “AS har sagt ja til et internationalt mesterskab - find et
terræn, hvor der kan etableres
en feltskydebane og skabes en
konkurrence på et højt niveau,
der opfylder konkurrencebestemmelserne, som de er defineret i IBOF bestemmelserne”.
Jeg må indrømme, at det
umiddelbart lød som en god
udfordring, så Christian Saxe
og jeg gik i gang med at rekognoscere i St. Dyrehave og
Gribskov. Stævnepladsen, der
opfyldte vores ønsker, blev
fundet i Gribskov, Graverhus
Plads, med Esrum sø som afgrænsning mod øst og et orienteringsmæssigt udfordrede terræn mod vest.
Naturstyrelsen blev inddraget og myndigheden der godkender improviserede skydestandpladser,
Nordsjællands
Politi, gav en foreløbig godkenxxxxxx

delse. I denne fremgik det, at
der skulle etableres en vold
bestående af køreplader, og
foran disse et antal plader, der
skulle kunne opfange rikochetter. Lidt af et byggeprojekt ! hvilket Sandbjerginspektøren
har valgt at beskrive, så læs
mere herom på næste side.
Med de overordnede rammer på plads skulle personellet findes, der kunne løfte opgaverne. Feltsportsinspektøren havde - forud for accept af
opgaven - adresseret en række personer. I løbet af 6 planlægningsmøder og et ret stort
antal mails og telefonsamtaler
kan jeg konkludere, at alle i
gruppen løftede deres del af
opgaven på fornemste vis.
Planlægningsmøderne var
med til at skabe en helhedsforståelse - hvilket var helt
nødvendigt, da det viste sig, at
der til arrangementet skulle
bruges ca. 30 hjælpere. Den
inderste kerne blev mod slutningen suppleret med to personer, nemlig leder start og
kassereren.
Som stævneansvarlig påtog
jeg mig opgaven at bygge organisationen op - jeg er glad
for at kunne sige, at ca. 90
procent af dem, jeg kontaktede sagde ja, og dernæst ”hvilken opgave skal jeg løse” ?
Da organisationen var på
plads overtog disciplinlederne
opgaven og gav konkrete anvisninger på hvilke opgaver,
der skulle løses. Også denne
del lykkedes ganske godt, om
end der undervejs er blevet
udskiftet såvel personer i kernen, som personer hidrørende
under en af disciplinlederne.

Materielområdet var en udfordring da skiskydningsskiverne kun findes et sted i
Danmark, nemlig i Ålborg.
Hertil kommer, at hverken AS
eller HPRD feltsportskursus
råder over tilstrækkeligt med
poststativer, SI-enheder, vogn
til
resultatberegning
samt
software til beregning af resultater. Og for at fuldstændiggøre listen, skulle der også skaffes et telt til at huse såvel administration som kiosk.
Sandbjerginspektøren var
her manden der kunne ”trylle”,
og der kom styr på materiellet
et par uger før stævnet skulle
gennemføres. Vedr. software
til resultatberegning blev dette
udviklet af Ulrik Nielsen og
overdraget til lederen af resultatberegningen på dagen.
Under stævnet fungerede
det og bidrog til en hurtig resultatformidling.
Fra deltagersiden er der givet positive tilbagemeldinger.
Jeg tillader mig her at viderebringe en af disse: ”1000 tak
for to aldeles gode dage i
Gribskov !. Ud over en fantastisk stævneplads, så var baner og terræn i topklasse, alt
klappede på skydebanen under konkurrencerne, og et højt
serviceniveau med INFO og
ikke mindst kioskteltet med
supper på Michelin niveau, og
personer i teltet i højt humør. I
kan kigge tilbage på en værdig
afslutning på Biathlon sæsonen 2019”
(Christian ”Krøller” Laursen,
KOK, 04 NOV 2019.).
Godt gået - - - og tak.
Peter M. Wester
Stævneleder
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Leder skydnings
genvordigheder
Sandbjerginspektionen
på afveje
Ved foreningens store satsning
som arrangør af et World Cup
stævne i Biathlon Orientering
valgtes en smuk stævneplads
ud til Esrum Sø midt i Gribskov,
og et fremragende orienteringsterræn med et nytegnet verdensmesterskabskort. At der
så også skulle være en skydebane måtte vel kunne løses.
Med disse hårde odds kastede Sandbjerginspektionen
sig ud i et større byggearbejde,
nemlig opstilling af en kuglefangsmur bag skiverne. Efter
drøftelser med Nordsjællands
Politi besluttedes det, at muren
skulle bestå af jernplader, som
foran skulle beklædes med en
blød træplade i en afstand af
25 mm til opfang af rikocheterende skud. Tegning blev lavet,
og planer godkendt af de tre
involverede myndigheder: Naturstyrelse, Politi og Hillerød &
Gribskov kommuner, da den
improviserede skydebane lå lige på grænsen mellem de to
kommuner.
I ugen før stævnet gik arbejdet så i gang. Først nedgravexxxxx

des, ved brug af et motoriseret
jordbor, 12 tykke 10x10 cm
stolper bag den påtænkte skiveopstilling. Disse sattes lodret, idet jernpladerne så forventedes at ville presse dem
lidt tilbage, så den rette vinkel
kunne opnås. Denne opgave
klarede Bo Scheibye og jeg
uden overraskelser.

nitplader, var træpladerne
monteret på en ramme af forskallingslister. Dette snedkerarbejde var lavet i ugerne op til
stævnet i bygning 5, med
hjælp fra stævnelederen Peter
Wester. Med en lånt trailer flyttede Bo pladerne op til skoven,
så vi sammen kunne montere
dem foran jernmuren.

Jernpladerne, som var almindelige køreplader på 3x1,5
m, vejede hver 520 kg, hvorfor
de skulle placeres med leverandørens kran. Men virkeligheden overgår selv de bedste planer. Den megen regn i
sidste måneder gjorde det
umuligt for pladeleverandøren
med sin 32 ton lastbil, at
komme ind på stævnepladsen.
Vi måtte derfor skaffe en maskine, som kunne flytte pladerne fra skovvejen ind på
den smukke græsbeklædte
stævneplads. En palleløfter
blev valgt, og Per Bannow hasteindkaldt til at betjene den.
Med følsomme joystik fingre
og under blinkende gule advarselslys kom pladerne op at
stå mod pælene.

Så manglede blot en fibermåtte udrullet foran muren til
opfang af bly fra patronerne.
Nu kunne de tunge Kurvinen
skiveopstillinger, som kom
med en militær lastbil fra Ålborg torsdag aften, placeres på
måtten foran muren, og den
improviserede skydebane var
klar til godkendelse. Fredag eftermiddag ankom to ærværdige politibetjente og udstedte
den nødvendige instruks for
terrænmæssig skydning, som
gjorde stævnet muligt.

Som træfiberplade var valgt
blød masonit. For at opnå de
krævede 25 mm afstand til
jernet, og fordi det ikke var
muligt at købe så store masoxxxxx

Muren virkede, deltagerne
var imponerede og selv ikke
heldagsregn lørdag, som forsøgte at opbløde masonitten,
kunne spolere et fremragende
stævne. At Lars Worsaae, Bo
Scheibye og jeg med hjælp af
et firhjulstrukket køretøj fik
fjernet hele muren på få timer
søndag fuldendte Sandbjerginspektionens udearbejde.
Birger Hoff
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Jernmuren rejses

Leder skydning Birger Hoff, Bo Scheibye og Per Bannow
Banquet
lørdag aften
på Høveltegård

Høje
Formand
overrækker
præmier

Stævneleder Peter Wester overrækker præmier til vinderne af W-21 og M-21 Sprint
efter løbet søndag på stævnepladsen

Det danske landshold vandt landskampen mod Sverige, og landsholdene siger farvel til hinanden
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Statistik

Resultater

Open Danish Championship
2nd - 3rd November 2019

Open Danish Championship
2nd - 3rd November 2019

Dansk Biathlon Cup
2 konkurrencer sammenlagt

107 tilmeldte deltagere fra
 Sverige (S)
58
 Danmark (DK) 36
 Tyskland (D)
6
 Finland (SF)
5
 Skotland (GB) 2
heriblandt de danske og
svenske landshold og
alle de bedst placerede
i World Cup’en.

Classic

Herrer

Opdelt i 16 klasser
i aldersgrupper fra 12 til 70.
fordelt på
8 Classic og 7 Sprint baner.
Pkt.orientering Classic 3,0 km.
O-løb banelængder (km.)
Classic / sprint
Bane 1 (M-21) 10,1 3,5
3 (W-21) 6,1 3,0
4
5,3 2,7
5
4,6 2,6
6
3,9 2,6
7
3,3 2,0
8
3,0 2,3
9 (M-12) 2,0 1,9

Dansk-svensk landskamp
Danmark Sverige
Classic
M
W
I alt

96
54
150

90
48
138

Sprint
M
W
I alt

85
58
143

101
45
146

Total

293

284

Danmark vinder

Classic - M-21
Total m:s
1 Antti Iivari
SF 93:30
2 Gustav Hindér
S
95:00
3 Johan Ek-Larsson
S 100:58
10 Jonas Falck Weber
DK 117:41
Classic - W-21
Total m:s
1 Karin Stenback
S
94:21
2 Mari Koivunen
SF 100:24
3 Line Søderlund
DK 103:31
AS’ere i classic
Total m:s
Henrik Bendz - M-45
- (2 deltagere) AS
MP
Christian Saxe - M 50
3 (7 deltagere) AS 116:31

DM
Open Da. Points
Spr./ Clas. Spr./clas.
i alt
4. april
2. & 3. nov.
.
1
2
3
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Antti Iivari
F
20/27
30/30
87
Mikko Hölsö
F
24/30
23/25
79
Thomas Greve Jensen
DK
21/25
16/16
62
Lasse Helweg
AS
22/19
-/40

Damer
1
2
3

Karin Stenbach
27/30
30/24
Satu Rautiainen
25/26
22/27
Line Søderlund
-/25/30

S
87
SF
79
DK
55

Sprint
Sprint - M-21
Tid m:s
1 Antti Iivari
SF 21:38
2 Johan Ek-Larsson
S
21:48
3 Mikko Hölsö SF 22:09
7 Jonas Falck Weber
DK 23,49
Sprint - W-21
Tid m:s
1 Line Søderlund
DK 22:26
2 Satu Rautisinen
SF 22:57
3 Lisa Andersson
S
23:48
AS’ere i sprint
Tid m:s
Henrik Bendz - M-45
2 (2 deltagere) AS 42:59
Christian Saxe - M 50
5 (7 deltagere) AS 31:32

World Cup final results
11 bedste resultater af
16 konkurrencer i 2019
Points i alt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antti Iivari
SF
Mikko Hölsö
SF
Martin Jansson S
Johan Eklöv
S
Jeppe Andersen DK
Johan Hagströmer
S
Gustav Hindér S
Johan Ek-Larsson
S
Robert Johansson
S

308
307
293
272
206
202
197
185
170

Disse 9 første deltog alle i
Open Danish Championship
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37 officials

Ingen ( )
(H)
(A)

AS
HPRD feltsportskursus
Andet

Navn

Funktion

Bemærkning

Peter Wester
Troels Christiansen
Kent Pihl
Carsten Helligsø
Nicola Wester

Stævneleder
Konkurrenceleder
IBOF Technical Advisor
Støtter stævneleder
Afhentning af overtrækstøj

Kun søndag

START
Erling Heidler
Bent Christensen
Anders Poulsen
Peter Tscherning
BANER
Troels Christiansen
Ulrik Nielsen
Johan Aagaard
Peter Werling
Jesper Gottlieb
Kaj Rostvad
Thomas Juul Eriksen
Peter Bøje Christensen
SKYDNING
Birger Hoff
Bo Scheibye
Niels-Erik O. Hansen
John Foley
Lars Worsaae
Aksel Iversen
Niels Gottlieb
Jørgen Bergmann
Inger Wester
Mogens Løppenthien
Johan Goth
RESULTAT
Carsten Sveding
Vagn Laursen
Nis Schmidt
Mogens Jørgensen
Ulrik Nielsen

(H)
(A)

(H)

(A)
(H)
(A)
(H)
(H)

Leder start
Starter
Starter
Starter

(A)

Lørdag
Søndag

Banelægger punktorientering
Retter punktorientering
Banelægger klassisk
Banekontrollant punktorientering og klassisk
Banelægger sprint
Udsætning af poster klassisk
Banekontrollant sprint
Udsætning af poster klassisk
Kun fredag/lørdag
Udsætning og indhentning af poster sprint
Udsætning og indhentning af poster sprint
Leder skydning

(H)
(H)

Startlister

NK skydning
Standplads
Standplads
Standplads
Standplads
Standplads
Standplads
Sikkerhedsvagt
Sikkerhedsvagt
Leder resultatberegning
Resultatberegning
Resultatberegning
Elektronisk løbsadministration
Software beregning

Opstilling af skydebanen
Opstilling af skydebanen

Lørdag

Resultatformidling

Bivognen og Sportident
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Navn

Funktion

Bemærkning

KIOSK
Janni Helweg
Julia Wester
Jeanette Foley
Anja Wester
Maria Hibig

Leder kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk

Søndag
Søndag

ADMINISTRATION
Nis Schmidt
Mie Hoff
Bo Scheibye

Leder administration
Stævnekontor
Kasserer

Nogle af officials fra stævnepladsen,
men desværre ikke alle - mange var
fortsat i fuld gang med deres opgaver.

Men vi har et billede af startteamet
lørdag ved start sprint - sammen
med de to sikkerhedsvagter, som
holdt til i samme sted.

De grønne kasketter
var vores uniform.

Indkvartering og banquet
Opstilling af skydebanen
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Universitetsmatch
AS

ASA

ASL
Årets universitetsmatch mod
AS Aarhus (ASA) og Akademisk Skytterlag, Oslo (ASL)
blev afholdt af ASA i Ulfborg
den 28.-29. september.
AS var kun i stand til at stille med et hold på fire skytter.
Resultatet var derfor forudsigeligt. Vi fik læsterlige klø i holdmatchen med tredjepladser
både på riffel, pistol og total.

Vindere

Bedste AS-skytte på riffel
var Alex Datcu med en fjerde
plads, mens Christian Bannow
blev nr. 5.

Riffel, hold

Skytte
Max Hald
Kåre Janussen
Jonas Vestermark
Alex Datcu
Christian Bannow
Vidar Aamodt
Per Bannow
Johan Mortensen
Alexander Egiazarov
Tor Arne Olaussen
Jonatan Sharabi
Betina Lynnerup

Riffel, individuel
Hold 3x5 skud 10 / 2min. Norsk grl.
ASA
137
98
87
ASA
131
97
84
ASA
130
97
74
AS
129
94
67
AS
131
86
71
ASL
130
92
61
AS
133
94
52
ASA
124
87
67
ASL
112
90
71
ASL
124
86
60
ASL
118
93
57
AS
96
62
45

ASA
Max Hald
Kåre Janussen
Jonas Vestermark
Johan Mortensen

Total
322
312
301
290
288
283
279
278
273
270
268
203

Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18

ASL
Vidar Aamodt
Alexander Egaizarov
Tor Arne Olausen
Jonatan Sharabi
AS
Alex Datcu
Christian Bannow
Per Bannow
Betina L. Warming

Pistol,hold

Pistol individuel
Skytte
Hold Træffere Skiver Total
Johan Mortensen
ASA
29
24
53
Alex Datcu
AS
28
24
52
Max Hald
ASA
27
22
49
Vidar Aamodt
ASL
26
22
48
Kåre Janussen
ASA
26
21
47
Betina Lynnerup
AS
25
21
46
Maximiliano Horta
ASL
22
18
40
Alexander Egiazarov
ASL
21
18
39
Mark Thun Andreasen
ASA
19
17
36
Jonatan Sharabi
ASL
16
13
29
Per Bannow
AS
7
5
12
Christian Bannow
AS
3
3
6
Øyvind Stensrud
ASL
3
3
6

Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
18
20
21

ASA
Johan Mortensen
Max Hald
Kåre Janussen
Mark Thun Andreasen
ASL
Vidar Aamodt
Maximiliano Horta
Alexander Egiazarov
Jonatan Sharabi
AS
Alex Datcu
Betina Lynnerup
Per Bannow
Christian Bannow

53
49
47
36
185
48
40
39
29
156
52
46
12
6
116

322
312
301
278
1213
283
273
270
268
1094
290
288
279
203
1060

På pistol opnåede Alex
Datcu en andenplads, kun et
point efter vinderen fra AS
Aarhus. Betina L. Warming var
næstbedste AS’er med en sjette plads.
I det sammenlagte resultat
blev Alex Datcu nr. to.

Totalresultat, individuel, placeringspoint
Skytte
Forening Riffel Pistol Total Pl.
Max Hald
ASA
1
3
4
1
Alex Datcu
AS
4
2
6
2
Kåre Janussen
ASA
2
5
7
3
Johan Mortensen
ASA
8
1
9
4
Vidar Aamodt
ASL
6
4
10
5
Alexander Egiazarov
ASL
9
8
17
6
Jonatan Sharabi
ASL
11
11
22
7
Mark Thun Andreasen
ASA
13
9
22
8
Maximiliano Horta
ASL
17
7
24
9
Betina Lynnerup
AS
18
6
24 10
Christian Bannow
AS
5
20
25 11
Per Bannow
AS
7
18
25 12
Tor Arne Olaussen
ASL
10
17
27 13
Øystein Gyland
ASL
14
14
28 14
Per Kallestad
ASL
15
13
28 15
Lars Drudgaard
ASA
20
10
30 16
Erik Kentwothy
ASA
16
16
32 17
Øyvind Stensrud
ASL
12
21
33 18
Geir-Arne Nyborg
ASL
21
12
33 19
Henning
ASA
19
15
34 20

23

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

