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Formand 
 

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

Kontor 
 

 Ved kassereren (se herunder) kontor@as-kbh.dk 
 

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

Kasserer 
 

 Bo Scheibye 2335 6822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
   Giro 5033551 
   Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
   MobilePay nr. 10652 
 

Høje Sandbjerg 
 

 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 

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

   Assistent: Lars Worsaae 3965 4612 / lars.worsaae@gmail.com 
  Udlejning: Birger Hoff Se ovenfor 
  Fakturering: Anders Poulsen 5181 5751 / avpoulsen@mail.dk 
 

Redaktion & historie 
 

 Ansvarshavende redakteur 
 

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

AS Aarhus 
 Kåre Janussen 2296 3119 
  http://www.as-aarhus.dk 
 

Sektioner og medlemmer 

 Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet, bliver afleveret til redaktionen 
inden deadline. 

 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form. 

 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt. 
 

Stof til næste nummer senest den 1. november 2021. 
 

Afleveret til postvæsenet den 27. august 2021. 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
 
 

 

Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 

og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 
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Nr. 2 - September 2021 - 85. årgang 
 

Lejren spejler sig i søen 
 

 
 
 

 
 

 

2021 
 

 Lad os håbe, at dette bliver  
 sidste udgave af Corona dagbogen ? 
 

Februar 
og marts 

Vinterterrænskydninger AFLYST 
 Gennemført i april og maj  (se side 11) 

12. juni AS-P7 100 års jubilæum AFLYST  (se blad nr. 1 - side 12-13) 

23. juni Sct. Hans aften Gennemført  (se side 6-7)  

14. september Gymnastik - ”forårs”-afslutning  Gennemføres - UDSAT fra 18. maj 

September- 
oktober 

Universitetsmatch i Oslo AFLYST 

 
 
 
 

 
 

 

 

AS bladets tilblivelse 
(eksempel: Blad nr. 2021-1) 

 
 Alle indlæg modtaget i god tid før deadline er meget velkomne. 
  De indlægges i bladet efterhånden, som de modtages. 

 17. maj - deadline - de sidste bidrag modtages. 

 18. maj - bladet færdiggøres og sendes til trykkeriet. 

 19. maj - bladet lægges på www.as-kbh.dk. 

  Her kan du se bladet tidligt. 

 21. maj - bladet afleveres til PostNord. 

 28. maj - 7. juni - bladet modtages hos medlemmerne. 

  Afhængigt af PostNords leveringstid. 
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Aktivitetsoversigt 
 

3. september 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Korsager Skole 

4. september  Feltsport Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

14. september 16.55 Gymnastik ”Forårs”-afslutning Husum Sk. / Bjerget 

7. september 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

18. september  Feltsport Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn. Kalvebod / Sjælland  

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

4. december 10.00 Feltsport Bøftur  Bjerget / Rude Skov 

5. december  Hjemmeværn Bøftur  Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning  Skolen / Privat 

14. december 19.00 Skydning Juleafslutning  DGI-byen 
 

2022 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur  Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

4. januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

12. marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

Marts/april  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

April  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

Maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget/Rude Skov 

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skolen/Bjerget 

Maj  Feltsport Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

Maj  Feltsport Træning feltpistolskydning Kalvebod 

Juni  For./Sky./Fsp. AS - P7/SKIF København ? 

Juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften - se side 3 Bjerget 

Juni 13.00 Skydning Sidste skydedag langdistance SKAK-huset / KSC 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

 
 

 

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

 
 

 

  
Fotografer til dette nummer: Flemming Klee & redakteuren + arkiv. 
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  Fødselsdato   År 

 
Runde  

fødselsdage 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til lykke 
 

 

3894 Peter Baasch 3. september 60 

4315 Regin Gaarsmand 6. september 40 

4651 Jesper Fries 23. september 65 

3896 Sten Scheibye 3. oktober 70 

4231 Mette Astrup Harder 4. oktober 50 

4403 Thor Ottesen 7. oktober 45 

4119 Thomas Torbjørn Raether 8. oktober 50 

4681 Susanne Hansen 14. oktober 55 

4092 Carsten Trebbien 15. oktober 50 

3740 Erling Johs. Heidler 18. oktober 80 

2705 Niels Schou 23. oktober 90 

4356 Andreas Helvig Hansen 6. november 40 

4622 Lars Otto Vinderød 9. november 70 

4121 Morten M. Boll Hertz 11. november 45 

4123 Benjamin D.T.D.B. Asmussen 11. november 45 

4441 Frederik Hannibal 14. november 45 

4129 Kristian Høg 15. november 50 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
Intet nyt at berette om i denne omgang. 

 
 
 
 

 
 

 
 

        Bøfturen 4. december 

 
Notér datoen i kalenderen. 

 

 

 
 
 
 

 

Bladet kan også ses på www.as-kbh.dk et par dage efter deadline. 
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Sct. Hans aften 2021 

 
På en dejlig lun og solrig midsommeraften 
havde 24 personer i alt fundet vej op til Bjerget 
for at fejre sommersolhverv. 
 
 En lille, tapper skare, men i et sædvanligt 
godt humør, og en vis lettelse sporedes på 
grund af de nu lempede Corona-restriktioner. 
 
 Vi blev budt velkommen af Den høje For-
mand og på en herlig, kølig rosévin ledsaget af 
den liflige duft af årets råbuk - nedlagt af Ulf 
Scheibye den 15. juni på Bjerget. 
 
 I Bo’s fravær stod Finn og Evelyn for ar-
rangementet, og Toby - akademisk skytte og 
professionel kok - varetog det gastronomiske 
ansvar og med bravour. 

 

 
 

Et af de største og flotteste bål 
vi har haft i mange år 

 Bjergbukken serveredes med Waldorfsalat, 
timiankartofler og en helt fantastisk sovs, sup-
pleret med grillpølser fra Thomsen & Ko i Alle-
rød for de mere sultne, og der afsluttedes med 
italiensk is, jordbær, vanilje, stracciatella samt 
sprøde vafler med cremefyld. 
 
 Således glimrende beværtet og efter ud-
bragt skål for Toby’s fortræffelige kogekunst af-
sluttedes med kaffe, hvorefter tidspunktet for 
båltænding indtraf, og forsamlingen bevægede 
sig ned på engen til det veltilrettelagte Sct. 
Hans bål, der i 2. forsøg flammede op med im-
ponerende styrke og omfang, som det ses på 
billederne. 
 
 Aftenens båltale leveredes af Niels-Erik O. 
Hansen, som behandlede forsvarssagen histo-
risk og aktuelt med gennemgang af Korpsets 
historie, besættelsen og samarbejdsregerin-
gen/departementsregeringen, den symbolske 
hær og flåde med manende paralleller op til da-
gens situation. 
 
 Niels-Erik kom rundt i mange hjørner og 
havde mildt sagt ikke anledning til den store op-
timisme med hensyn til forsvarets niveau for ti-
den. Mange er bekymrede over, at vi stadig kø-
rer på ”badebillet”, når det gælder om at betale 
forsikringspræmien på de aftalte 2% af brutto-
nationalproduktet. Kyndige folk hævder, at vi er 
dårligere rustet end den 9. april 1940. 
 
 Den Høje Formand takkede Niels-Erik for 
hans tale, og herefter blev Midsommervisen af-
sunget og fulgt af Fanesangen. 
 
 Omkring kl. 22.30 skiltes de forsamlede efter 
en hyggelig og fornøjelig aften i de smukke om-
givelser. 
 
 TAK til alle dem, som muliggjorde dette fine 
arrangement ! 
 

4568 Henning Klee 
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Svend Mørup forsyner sig med rådyret fra buffeten  
 

 

 

 
 

Høje Formand takker 
arrangørerne og kokken. 

 

Referatets forfatter 
applauderer 

 

 
 

   
 

 Sandbjerginspektøren gas-tænder bålet Niels-Erik holder båltalen 
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Nyt medlemssystem 

 
Foreningen har taget et nyt administrationssy-
stem for medlemmer i brug. Systemet hedder 
Conventus, og det anvendes af mange for-
eninger under DGI. Lige nu anvender vi sy-
stemet til administration af medlemmer samt til 
regnskab. Fra systemet kan man også sende 
mail ud til medlemmer. Der er mange flere mu-
ligheder i systemet, end dem vi anvender for 
øjeblikket. 
 
 Når der udsendes opkrævninger på kontin-
gent til medlemmer, vil de betalte kontingenter 
blive bogført automatisk i regnskabet. Da vi be-
nytter Betalingsservice, vil kontingentet blive 
opkrævet i henholdsvis januar og juli, men på 
grund af automatikken vil betalingsfristen frem-
over blive den 1. i den følgende måned, det vil 
sige den 1. februar og den 1. august. Det vil si-
ge, at medlemmer der har tilmeldt betalingen til 
automatisk betaling, først vil se kontingent op-
krævningen slut januar og slut juli og ikke som 
nu i december og juni. 
 
 Conventus systemet benytter et kunde-
nummer på tværs af alle foreninger, der anven-
der systemet. Vores tidligere manuelle op-
krævningssystem via Betalingsservice kunne 
bruge AS medlemsnummer som identifikation, 
men dette er indtil videre ikke muligt at få med 
på opkrævningerne. 
 
 Lige nu benytter mere end 70 % af med-
lemmerne Betalingsservice. Tak for det. Det er 
både nemmere og billigere for foreningen på 
den måde, og vi opfordrer resten af medlem-
merne til at tilmelde sig. Det er gratis og gøres 
via sin bank eller via AS hjemmeside. 

 

 
 

Bo Scheibye 
Stenløkken 60 
3460 Birkerød 

 
2335 6822 
kasserer@as-kbh.dk 
Giro 5033551 
Reg. 1551 konto 5033551 
MobilePay 10652 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, drengesal 37, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

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

 
  

mailto:kasserer@as-kbh.dk
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Mac’s Handicap - En æra sluttede ! 
 
Vor motionsgymnast Michael Tholander meddelte ef-
ter sin fars død, at der i boet var en pokal med "Mac's 
Handicap" og en masse navne indgraveret. Han kun-
ne se, at den havde relation til AS Gymnastik ! 
 
 Pokalen og begrebet Mac’s Handicap er mærk-
værdigvis ikke nævnt i historiebogen 1861-2011, og 
derfor resumeres nu i det omfang erindring og for-
gangne tiders AS-blade muliggør.  
  
 Vi er nu kun nogle få, der husker tandlæge Kai 
Machold, født den 22. november 1897, død 22. juli 
1978. 
 
 Mac indstiftede sin handicapkonkurrence m/ pokal 
i 1947 med det formål at holde ældre gymnaster til de-
res idræt og til kammeratskabet. 
 
 Lektor Johannes Larsen var den første og selv-
skrevne vinder. For at give andre chancen stillede 
Johs først op 33 år senere i 1980, og hér vandt han 
igen. De i alt 6 gymnaster præsterede det års gymna-
stikbegivenhed. I de mellemliggende år havde Johs 
hvert år været med som organisator, redskabsopstiller 
og -nedtager, træner, modtager, dommer, svabrer og 
festtaler ! Endvidere var Johs træner for motionshol-
det fra 1948 til sin død i 1996. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 I 1983 var der 3 afbud i sidste øjeblik, her-
under undertegnede der var blevet påkørt bag-
fra på Knippelsbro, så gymnastiktøjet ikke kun-
ne reddes ud af bagagerummet ! Af de 5 delta-
gere sejrede 47 årige Søren Schmidt. Der var 
så mange tilskuere, at der til smørrebrødet måt-
te tages et ekstra bord i brug. 
 
 Året efter blev konkurrencen udskudt til pri-
mo 1985, og hér delte Søren Schmidt og Bent 
Tholander førstepladsen. Dermed stoppede 
AS's konkurrencer i redskabsgymnastik.  
 
 Pokalen har således prydet det Tholander-
ske hjem ca. 35 år mere end oprindeligt plan-
lagt, men det er velfortjent, idet Bent og Anneli-
se ved utallige lejligheder har lagt hus og arbej-
de til AS-arrangementer. 

 
 Pokalen indgår nu i foreningens arkiv af 
klenodier, idet den forinden blev forsynet med 
indgraveringer for de manglende år 1983 og 
1985.  

 
Om Mac er følgende noteret:  
 Indmeldt 1915 
 Senior/broncemedalje 1917 
 Sølvmedalje 1918 
 Oberst Hoskiærs Ærespræmie 1919 
 Mester 1921, 1923, 1924 
 Kaptain Mølgaards Ærespræmie 1938 
 Elitegymnastikmærke (bronze) 1942  
 Fuglekonge 1953 
 Mac's Handicap 1953, 1955, 1963 
 Indstiftelse af Sinkepokalen (nr. 2 til seni-

ormesterskabet) 1966 
 Udmeldt 1972. 

3098/PML 
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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 5. 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 

 3555 6822 eller kontor@as-kbh.dk 
 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk
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Vinterterrænskydninger 2020-21 
Oktober - november - december - januar - februar - marts - april - maj. 

 
På trods af Corona-restriktionerne lykkedes det 
alligevel at få gennemført Københavns Skytte-
forenings 6 vinterterrænskydninger - med mas-
ser af håndsprit (og mundbind i SKAK-huset). 
 

 Skydeholdene måtte dog sættes ned til 9 
skytter, da der også skulle være plads til en ba-
nekommandør indenfor forsamlingsloftet på 10 
personer. Da forsamlingsloftet så blev sat ned 
til 5 personer, måtte man opgive at afholde 
skydninger i februar og marts måneder. Disse 
skydninger blev så gennemført i april og maj i 
stedet. En speciel detalje var, at der skulle væ-
re en plads tom til venstre for en links-skytte. 
Vist nok noget, som DGI havde fundet på. 
 

 Trods alle Corona-restriktionerne lå delta-
gerantallet alligevel lidt over 50 skytter de fleste 
gange.  
 

 På grund af Corona-restriktionerne kunne 
skydningerne denne gang desværre ikke afslut-
tes med det traditionelle smørrebrød med præ-
mie-overrækkelse. Det må vente til næste sæ-
son i efteråret, hvor KS regner med at indhente 
det forsømte efter første skydning. 
 
 

 
 

Arkivbillede 

Holdresultater (bedste 5 af 6 skydninger): 
 

 I holdkonkurrencen blev AS-holdet nr. 2 
med 887 (omregningspoints). Holdkonkurren-
cen blev også denne gang vundet af Ramløse 
Skytteforening med 924 (omregningspoints). 

 

 Holdet består af 4 navngivne skytter, og 
undertegnede satte holdene umiddelbart før 
skydningerne. Holdene var faktisk sat rimeligt 
optimalt, så der havde ikke været nogle chan-
cer for, at vi kunne være blevet nr. 1. 
 

Bedste individuelle AS-resultater  
(bedste 4 af 6 skydninger): 

 

 I klasse 2 blev 4501 Christian Bannow nr. 
1 med 180 (omregningspoints). Her blev 3898 
Lars Worsaae nr. 5 med 154 (omregningspo-
ints). 
 

 I seniorklassen (veteraner) blev 3745 Finn 
Scheibye nr. 3 med 196 (omregningspoints). 
3793 Morten Hammer blev nr. 4 med 185 (om-
regningspoints). Seniorklassen blev vundet af 
en gammel kending, nemlig Kaj Hansen fra 
Herfølge Skytteforening med 198 (omreg-
ningspoints). 
 

 I alt deltog 10 AS-skytter i én eller flere 
skydninger. Desuden deltog 2 AS-skytter en el-
ler flere gange i den specielle kikkert-klasse 
(jagtvåben). 
 

Omregningstal: 
 

 For at kunne tage højde for, at der f.eks. 
ikke ville have været samme antal stationer 
ved hver skydning benyttes nogle specielle 
omregningstal (5%-skytten) ved indrangerin-
gen. Da senior-skytter desuden ligger ned hele 
tiden, er der også en separat 5%-skytte udreg-
ning for dem. 
 

 Hele resultatlisten kan findes på AS Fo-
rum. 

3793 
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Akademisk Skytteforening 
Skydeprogram for langdistanceskydning 2. halvår 2021 

 
Dato  AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilm./bemærkninger 

 

Lørdag  

d. 14. august 
200 m. 1. skydedag, 3x5 skud, 5. xxx 

DGI Storkøbenhavns Lands-
delsmesterskab 

Lørdag  

d. 21. august 
300 m. 5x5 skud liggende. 

DGI Storkøbenhavns Lands-
delsmesterskab 

Lørdag  

d. 28. august 
200 m. 3x5 skud, 6. xxx  

Lørdag  

d. 4. september 
300 m. 4. Foss 15 skud liggende  

Lørdag  

d. 11. september 
200 m. Alm. træning og hurtigskydninger  

Lørdag  

d. 18. september 

300m. 5. Foss. Collet pokalen,  

3x10 skud 
 

Lørdag  

d. 25. september  
200 m. 3x5 skud, 7. xxx  

Lørdag  

d. 2. oktober 
300 m træning før afgang til Ulfborg. 

Søndag  

d. 3. oktober 

DM terrænskydning,  

Ulfborg Skyttecenter 

Tilmelding til DM terræn til 
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag  

d. 9. oktober 

1. vinterterrænskydning kl. 09.30 på KSC 
? + 200 m. Hurtigskydninger 

Tilmelding til 
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag  

d. 16. oktober 

300 m. Collet pokal og 6. Foss,  

15 skud liggende 
 

Lørdag  

d. 23. oktober 
200 m. 3x5 skud, 7. xxx  

Lørdag  

d. 30. oktober 

200 m. Sidste skydedag,  

3x5 skud, 8. xxx 

Point til Schmiegelow pokalen 
tæller dobbelt 

Lørdag  

d. 13. november 

2. vinterterrænskydning kl. 09.30 på 
KSC? 

Tilmelding til 
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag  

d. 11. december  

3. vinterterrænskydning kl. 09.30 på 
KSC? 

Tilmelding til 
mhammer@post3.tele.dk 

 

  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
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Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, hvor vi mødes på 200 eller 300 m banen af-

hængig af dagens skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringski-

ve (indstilling A10 på 200m anlægget). 

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

foreningens øvrige skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens trænings-

dag. 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 af-

tale 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 

 
 

 
 

Status for årets pokalskydninger ultimo juni 2021 
 
Skyttekongeskydningen: 
 
Nr. 1: 4501 Christian Bannow,  
 med 1193 p tæt fulgt af  
Nr. 2: 4230 Ola Hvamstad,  
 med 1139 p og som mangler at gennemfø-

re 5 ligg. på 30 sek. 
 
Medaljeskydning II: 
 
Nr. 1: 4501 Chr. Bannow  
 med et gennemsnit af 8 skydninger på 

142,13 p 
Nr. 2. 3745 Finn Scheibye  
 med et gennemsnit af 6 skydninger på 

136,33 p 
 
Schmiegelow pokalen: 

(handicapskydning, hvor vinderen er den, 
der har forbedret sig mest siden foregåen-
de år): 

 
Nr. 1: 4501 Chr. Bannow - med 56 p. 
Nr. 2: 3901 Per Bannow - med 23 p. 
 

XXX pokalen: 
 
Nr. 1: 3745 Finn Scheibye - med 8 p.  
Nr. 2: 4230 Ola Hvamstad - med 6 p.  
 
Foss Pokalen: 
 
Nr. 1: 3745 Finn Scheibye - med 2 sejre. 
Nr. 2: 3793 Morten Hammer - med 1 sejr. 
  
Collet pokalen: 
 
Nr. 1: 3745 Finn Scheibye - med 268 p. 
Nr. 2: 4501 Christian Bannow - med 255 p. 
 
Poul Glesners mindepokal: 
Nr. 1: 3793 Morten Hammer 
Nr. 2: 3512 Svend Mørup 
 
Terrænskyttepokalen: 
 
Nr. 1: 3745 Finn Scheibye - med 9 p. 
Nr. 2: 4501 Chr. Bannow - med 8 p. 
 

 
 
  



14 
 

 
 

 

           
 

           
 

Købes hos kontoret 
2335 6822 / kontor@as-kbh.dk 

 

 

  Historiebøgerne sælges 
  

Sæt: Historiebøger ( –1911 - udsolgt) 600 kr. 
 

 Ny sangbog 100 kr. 
 Blazermærke 150 kr. 
 Stofmærke 10 kr. 
 Uglenål 50 kr. 
 Sticker Gratis 
 

  

AS-slips (grøn/bordeaux) 
 Silke eller polyester 
 

Købes direkte på 
 www.bensonandclegg.com 
 Slips: Sherwood Foresters 
 

Sæt:  AS-P7  -  90 og 100 år - 150 kr  
 

 Købes hos redakteuren 
 

Brænde fra Bjerget:  
 

 Spørg sandbjerginspektøren 
 4586 7655 sandbjerg@as-kbh.dk 
 

 

 
 

Porto 
 

Nu til dags er der ikke så mange i Danmark, som bruger porto / 
frimærker til forsendelser. Men der bruges porto til udsendelse 
af kontingentopkrævning fra foreningen, hvis du da ikke allerede 
har tilmeldt dig Betalingsservice eller en anden form for automa-
tisk betaling via din bank. 

 

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

 Den bedste løsning er nok at gå ind på 
 http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/bliv-medlem.  
 
 Her er link til Betalingsservice, som er let at udfylde med dine 
data, hvorefter du får opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får 
tilmeldt dig inden girokortet udsendes, skal du betale det første 
girokort på ”gammeldags vis”. 

 

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/


15 
 

 
 

HUSK at se efter nyheder på www.as-kbh.dk 
 
 

 

 

 Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 
og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 

 
 

 

 

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
 

Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 
 

 

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

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

 

 
 
  

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


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


