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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 21. februar 2022. 
 

Afleveret til postvæsenet den 5. november 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. 

  

mailto:formand@as-kbh.dk
mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.as-kbh.dk/
mailto:kasserer@as-kbh.dk
mailto:lars.worsaae@gmail.com
mailto:avpoulsen@mail.dk
mailto:redakteur@as-kbh.dk
http://www.as-aarhus.dk/
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Nr. 3 - November 2021 - 85. årgang 
 

Forsiden: Oprydning i søen - se side 7 
 

 

 

Invitation 
 

Nytårskur på Bjerget 
 

Lørdag 8. januar 2022 kl. 14 - 16. 
 
 

Akademisk Skytteforening inviterer 
alle medlemmer med familie til 
hyggeligt samvær på Bjerget. 

 
 

I erkendelse af at ”Bjerget”- Høje Sand-
bjergvej 12, 2840 Holte - er vanskeligt til-
gængeligt med offentlige transportmidler, vil 
foreningen igen betale en taxa fra Holte 
Station til Bjerget og retur. Der udpeges en 
koordinator blandt de tilmeldte. Vedkom-
mende rekvirerer det nødvendige antal ta-
xaer, der afgår fra stationen senest 13.45. 
 

 
 

Der vil blive serveret en kold og en varm 
forfriskning samt æbleskiver. 

 
 

Venligst tilmelding senest 5. januar 
til Aksel M. Iversen på 

mail akselogkv@gmail.com  
eller tlf. 4273 1920. 

 
I forbindelse med tilmelding bedes I gø-
re opmærksom på, hvis I ønsker trans-
port fra Holte Station og til Bjerget samt 
oplyse et mobilnr. 

 
 

 

      
 

 

  Feltsportssektionens BØFTUR  
   lørdag 4. december, kl. 10 
 

  Der vil blive udsendt en særlig invitation 
 

 

Tilmelding senest 28. nov. til nis.schmidt@corteva.com - HUSK egen frokost og sangbog. 
 

 
 

    
 

 

        
 
  Den uendelige serie af ”Ugleset” - et medlem skrev: 
 

Tak for bladet, som landede i min postkasse mandag 
d. 13. sept. efter 17 dage i Postvæsenets varetægt !! 

 

(Se også blad nr. 2 - side 3) 
 

  

mailto:akselogkv@gmail.com
mailto:nis.schmidt@corteva.com
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Aktivitetsoversigt 
 

4. december 10.00 Feltsport Bøftur Invitation udsendes Bjerget / Rude Skov 

5. december  Hjemmeværn Bøftur Se INVITATION side 12 Bjerget 

7. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning  Skolen / Privat 

14. december 19.00 Skydning Juleafslutning  DGI-byen 
 

2022 
 

8. januar 14.00 Foreningen Nytårskur Se INVITATION side 3 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 Bjerget 

Juni 13.00 Skydning Sidste skydedag langdistance SKAK-huset / KSC 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

September 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Korsager Skole 

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

September 16.55 Gymnastik ”Forårs”-afslutning Husum Sk. / Bjerget 

September 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

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

Sept./okt.  Skydning Universitetsmatch ? 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

 
 

 

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

 
 

 

  
Fotografer til dette nummer: Janni Fischer, Jørgen Nielsen 

og sandbjerginspektøren. 
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Fødselsdato   År 

 
 

Runde  
fødselsdage 

2021-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Til lykke 

 

”Glemt” i nr. 2021-2 - beklager. 
 

4732 Marie Toft Lynggaard 4. november 50 

4683 Martin Rothe 11. november 45 
 

4129 Kristian Høg 15. november 50 

4730 Jimmy E.H. Pedersen 26. november 45 

4063 Bent Niebling 28. november 75 

4395 Michael Kure Tholander 3. december 40 

4630 Johan Rolin 10. december 35 

4645 Benni Rossen 25. december 75 

4369 Svend Ebbensgaard 30. december 50 

4094 Mehmet Remzi Yüksekkaya 1. januar 60 

4366 Kaj Lauritzen 5. januar 75 

4385 Jonas Toby Reik 6. januar 40 

4380 Thomas Skjold 8. januar 60 

4619 Thomas Ryge 8. januar 50 

3764 Niels-Erik Ottesen Hansen 9. januar 75 

3647 Erik Tøndevold 10. januar 75 

4685 Carina S. Weidemann 12. januar 45 

4565 Daniel Bendix 18. januar 30 

4476 Mike Aksel Rohwer 19. januar 55 

4588 Søren Saaby Hansen 25. januar 35 

4217 Anders H. Rahbek 30. januar 55 

4708 Frederik Bech Jakobsen 12. februar 30 

4224 Bo Pedersen 19. februar 65 

4629 Kasper Meyer 20. februar 35 

4704 Daniel Garrido 22. februar 45 

4115 Bo Brøndum Pedersen 25. februar 45 

4712 Jørgen Ravn Elkjær 3. marts 70 

3793 Morten Hammer 5. marts 75 

 
 

 

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

  

Afdøde 
 

 827 Palle Arendrup Bruun 12. oktober 

 3165 Leif Vanggaard 28. oktober 
 

Æret være deres minde 

http://www.as-kbh.dk/
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Arkiv, cykelskur og efterårsarbejde 

 
 

 

Styr på foreningens arkivalier. 
 
Torsdag den 21. oktober fik Høje Sandbjerg lej-
ren fint besøg. Kjæften, Rune Iversen, som 
samtidigt er foreningens lærde arkivar, indfandt 
sig morgenfrisk og bevæbnet med en data-
baseforberedt laptop. Også Bo Scheibye kom 
til stede, fik kaffevandet i kog og berettede, 
hvordan han tidligere i år havde ryddet ud i ar-
kivets dubletter. 
 
 Sandbjerginspektøren og Rune gennem-
søgte lejren og noterede alle bevaringsværdige 
genstande, hvorefter Rune satte sig til rette i 
arkivet og gennemgik kasse for kasse og hylde 
og hylde. Fulde 9 timer tog det, før han tilfreds 
låste sig ud. Og nu har foreningen en opdateret 
database i Access format over det fulde arkiv 
med henvisning til, hvor det enkelte dokument 
eller genstand befinder sig. Det har krævet, at 
arkivet er blevet systematiseret med hyldenum-
re, på billedet man ser hvordan. 
 
 En stor tak til Rune for hans indsats. Vil I 
tale med ham om arbejdet, så duk op til Hjem-
meværnets Bøftur søndag den 5. december. 
 

 
  

Cykelskur. 
 
Historisk interesserede medlemmer af 
foreningen mindes nok et let sløret bil-
lede i fotobogen af det hedengangne 
cykelskur, som stod nær sydskellet op 
mod børnehjemmet Betlehem. 
 
 Det er tegnet af 610 Godtfred Wis-
sum og opført i 1916 samtidigt med lej-
rens to første bygninger, bygning 1 
med officersmesse og depot og byg-
ning 2 med underofficersmessen. 
 
 Det er værd at mindes nødvendig-
heden af denne dobbelte cykelstald, 
når du drøner op ad motorvejen for at 
komme fra København til lejren. 

 
 

Cykelskuret 
(fotobogen om Høje Sandbjerglejren, side 20) 
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 Den tidligere sandbjerginspektør Henrik Franck 
markerede stedet, hvor cykelskuret var opført, med pæ-
le med hvid top. Da tidens forfald også har mærket dis-
se pæle, er nye/nymalede pæle atter på plads, hvor 
skuret stod. 
 
 

Efterårsarbejde. 
 
Inden vinter kulde og træfældning skal der på øvelses-
terrænet gennemføres det traditionelle efterårsarbejde. 
De åbne arealer skal slås og i vandhuller skal overfla-
devækster og bundplanter trækkes væk og bredgroning 
skal holdes nede. 
 
 Rydning af de åbne arealer foretages enten med en 
større maskine med en slagletromle, som slår græs og 
mindre vækster ned, eller det kan udføres med en 
håndbåren kratrydder. I år svigtede entreprenøren os, 
så inspektionen må selv klare opgaven. 
 
 Rydning af bevoksning i Søen foretages med en 
særlig sørive. At holde balancen i det kolde vand og ri-
ve genstridige bundvækster op mestrer Bo Scheibye til 
fulde. Det er et hårdt arbejde, som jeg er Bo taknem-
melig for, at han klarer. 
 
 Til dette efterårsarbejde klæder skoven sig i de fi-
neste farver som vi nyder, som en velkommen bonus. 
 

3801 Hoff  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Kassereren 
Bo Scheibye 

i waders  
i søen 

 
 
 
Sandbjerg- 
inspektøren 
Birger Hoff 
med krat- 
rydderen 
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Vejreparation 
 
Høje Sandbjergvej er som be-
kendt en privat grusvej, som 
trods sit snævre bakkede for-
løb, har ganske meget trafik.  
 
 Én af vores naboer har de 
senere år - gang på gang - fyldt 
xxxxxx 

de huller, som opstår i vejen ef-
ter kraftig regnvejr, med fint 
grus. Det ser flot ud de første 
dage, men hullerne genopstår 
hurtigt. I oktober måned en ve-
jen blevet næste ufarbar på 
grund af de mange dybe huller. 
 

 Da naboen ikke gjorde fle-
re foranstaltninger til at ud-
bedre vejen, besluttede sand-
bjerginspektionen at gøre no-
get ved det. Bo Scheibye og 
jeg mødtes derfor en tidlig 
morgen, startede vor gamle 
veterantraktor og begyndte at 
køre læs på læs op i hullerne. 
Vi anvendte stabilgrus, som 
med sit indhold af mindre 
sten, egner sig til netop disse 
vejreparationer. Dette stabil-
grus havde Bjerget fået af Per 
Bannow ved en tidligere lej-
lighed, og da vi ikke på øvel-
sesterrænet har større grus-
veje, mener vi, at det er vel 
anvendt på Høje Sandbjerg-
vej. Jeg håber at I vil glæde 
jer over de lettere adgangs-
forhold, næste gang I kom-
mer. 
 

3801 Hoff  
 

    

 
 

     

   

 
4. december 

Feltsportssektionens 
BØFTUR 

Se side 3 

 
5. december 

Foreningens og 
hjemmeværnssektionens 

BØFTUR 

Se side 12 

 
7. december 

Gymnastiksektionens 
juleafslutning 

 

 
14. december 

Skydesektionens 
juleafslutning 

 

 
8. januar 

Foreningens 
nytårskur 

Se side 3 
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DM Feltsport 2021 
4. oktober 2021 

 

 
 

Kortlæsning fra Råbjerg Mile - det har ikke været nemt 

 
Solen skinner fra en skyfri himmel - næsten i 
hvert fald - da de omtrent 60 deltagere i dan-
marksmesterskabet i feltsport samles godt 20 
kilometer syd for Danmarks nordligste punkt 
mandag den 4. oktober. Det lover godt, og vej-
ret er med os hele dagen gennem de 5 discipli-
ner, som konkurrencen indeholder: pistolfelt-
skydning, håndgranatkast, afstandsbedømmel-
se, kortlæsning og orienteringsløb. 
 
 AS bliver, på ganske hæderlig vis skulle det 
vise sig, repræsenteret af Kai Willadsen, Chri-
stian Saxe og Jørgen Nielsen. Kai og Christian 
er kørt fra det københavnske søndag eftermid-
dag og Jørgen støder til i det midtjyske. Christi-
an havde skaffet indkvartering på Bangsbo hos 
søværnet i Frederikshavn, hvorfra vi mandag 
morgen rykker videre nordpå til mødestedet, 
hvor også skydning og håndgranatkast skal fo-
regå. 
 
 Efter velkomst af arrangøren repræsenteret 
ved Jes Mose Jensen og Dansk Militært Idræts-
forbund (også repræsenteret ved Jes Mose 
Jensen) går vi i gang med skydningen. I år er 
der kun 2 gældende skydninger, hvor vi ellers 
som regel har haft 3, men de 2 feltskydninger 
xxxxx 

efter 5 figurer af forskellig størrelse og på for-
skellige afstand fungerer fint til at skabe 
spredning i feltet fra første disciplin. 
 
 Første skydning er på 35 sekunder inklu-
siv ladning og magasinskift med store til små 
mål, mens anden skydning ligeledes er på 35 
sekunder med tilføjelse af fremløb og uden at 
skiverne er synlige fra startstedet - og på lidt 
mindre mål/større afstand. I konkurrencen tæl-
ler kun det samlede resultat, men her bør det 
dog nævnes, at dagens bedste skytte er fra 
AS ! 
 
 Håndgranatkast med kast af 5 øvelses-
granater mod hvert af de 3 mål, skyttehul, ring 
og vindue bliver gennemført uden meget at 
berette; undertegnede må erkende, at en 
skulderskade virker forøgende på afstanden. 

 
 Da de første skydehold har gennemført 
skydning og håndgranatkast forskydes til af-
standsbedømmelse, som denne gang foregår 
med 2 klassiske nære mål (træ og husgavl), 
men de øvrige 3 mål er busk eller træ af ube-
stemmelig størrelse på et kuperet hedeland-
skab - så det var svært! 
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 Kortlæsningen foregår fra toppen af Rå-
bjerg Mile og giver bestemt udfordringer (måske 
skal jeg have nye briller). Solen har nu desvær-
re gemt sig bag skyerne - det havde nok hjulpet 
med lidt mere lys. 
 

 Orienteringsløbet tager os på en god 
(hård) tur rundt i Højengran Plantage, hvor jeg 
i hvert fald er mindre på hjemmebane end i 
Tokkekøb Hegn ....... det er både udfordrende 
og spændende, især den midterste tredjedel af 
min bane, som går igennem et imponerende 
klitlandskab med bratte skrænter ud mod Ve-
sterhavet, 20 meter stejle klitter og lejligheds-
vis store om råder dækket af lår-højt havtorn. 
Her er der få spor af mennesker; men masser 
af spor efter kronvildtet. 

-xxxxxx 

 Efter at alle discipliner er gennemført, 
kommer solen igen. Deltagerne nyder vejret, 
mens der arbejdes på højtryk i beregnervog-
nen, og da dagens resultater er endelige, har 
AS sejret i 2 klasser og fået en 2. plads i den 
tredje - fordelt således: 
 

Ældre Old Boys 

 nr. 1 Jørgen Nielsen 
 

Veteran 1 

 nr. 1 Christian Saxe 
 

Veteran 2 

 nr.2 Kai Willadsen 
 
 Det kan vi godt være bekendt - og vi ven-
der tilbage til næste år, hvor DM Feltsport er 
planlagt på Bornholm 

Jørgen Nielsen 
 

 

 

DM i Biathlon Orientering 

8-10 oktober 2021 
 
Endelig - et længe ventet mesterskab 
DM i biathlon orientering 2021 havde 
fået en gruppe af AS’ere til en tidlig 
fredag morgen at sætte kursen mod 
Sønderjylland, Haderslev, hvor Sles-
vigske Fodregiment stod som arrangør 
støttet af Haderslev Orienteringsklub 
og Feltsportsudvalget.  
 
 Vejrudsigten var god og med 
Feltsportsinspektøren som indpisker 
var det hurtigt klart, at der var ganske 
fine muligheder for at komme helt frem 
i feltet og kæmpe om podieplacerin-
gerne. 
 
 Vi vidste, at Haderslev Vesterskov 
med nytegnet kort over øvelsesterræ-
net blev omdrejningspunktet for kon-
kurrencerne. Skoven kan karakterise-
res som flad med mange små og mel-
lemstore grøfter og et noget diffust 
nordsyd gående vejnet 
 

 
 

AS klubdragten præsenteres af Jørgen Pedersen,  
Janni Fischer, Peter Wester, Kai Willadsen, Amalie 
(Lasses kæreste), Lasse Helweg og Christian Saxe 

Fredag eftermiddag startede med indskydning, 
instruktion og sprint. Banelæggeren havde ud-
foldet en ganske stor kreativitet, hvilket betød to 
O-løbs sløjfer afbrudt af hhv. liggende efter 1. 
xxxxx 

sløjfe og stående skydning efter 2. sløjfe. Ba-
nerne var for alle klasser korte, længste 2.9 km 
og for den klasse som jeg deltog i 2.0 km. 
Manglende træf betød strafrunder - og da ar- 
xxxxxx 
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rangørerne brugte den grusbelagte skydebane, 
var det tungt for dem, der skulle ud i strafrun-
der. Jeg tog min part og dumpede da også 
langt ned på resultatlisten.  
 

 Det blev til podieplaceringer for  

 Jørgen Pedersen, 2. plads, VET I,  

 Kai Willadsen, 2. plads, VET II og  

 Janni Fischer, 3. plads, OG 
 

Lørdag er normalt dagen hvor ”kongediscipli-
nen” - den klassiske disciplin - gennemføres. 
Arrangørerne var dog nødsaget til at bytte 
rundt, da der samme dag var planlagt jagt i 
øvelsesterrænnet.  
 

 Min bane i VET I var 4 km og med tre sløj-
fer. Første sløjfe gik mod syd og indeholdt 5 
poster.  Jeg gik ud som sidste hold og formåe-
de desværre ikke at hente nogen. Jeg blev et 
par erfaringer rigere - første erfaring kom på 2. 
runde, hvor jeg fik vendt kortet så 9. tallet blev 
set som et 6. tal.  Jeg opdagede det dog forud 
for klip, og løb dernæst den rette vej rundt, men 
muligheden for at hente nogen var dermed en-
deligt forpasset. Den næste erfaring var på 
skydebanen, hvor jeg i den stående skydning 
fulgte med i naboens, Jannis skydning. Vi fulg-
tes af til to træffere på tre skud, men herefter 
fortsatte Janni, hvilket jeg fulgte i en grad, der 
fjernede mit fokus fra egen skydning.   
 

 AS kom på podiet to gange med  

 Lasse Helweg, 2. plads sammen med 
Lars Nissen fra AKIF i Mix - kun syv se-
kunder fra en 1. plads og  

 en tredjeplads i veteran I med Jørgen 
Pedersen og Christian Saxe.  

 

 
 

Janni og Peter ved stående skydning 

Søndag vågnede vi op til en klar morgen, kol-
dere end de øvrige dage, og møre i benene. 
Efter morgenmad og oprydning med en klar 
plan, kom vi afsted til stævnepladsen i rigtig 
god tid til weekendens mest krævende tur.  
 

 I den klassiske disciplin startede alle med 
3 km punktorientering, 5. poster i ”banen” og 5 
poster udenfor (op til 400 meter). Skiftet fra 
orientering - de store linjer - og til den mere de-
taljerede punktorientering er her vigtig. Omstil-
lingen tog for mig tid, og det betød, at jeg som 
tredje sidst startende hurtigt blev sidste mand 
på orienteringsbanen. 
 

 Erfaring, dygtighed og færdigheder karak-
teriserede denne dag flere af AS´erne.  

 Kai Willadsen, i særdeleshed, havde 
styr på både punktorientering og skyd-
ning, hvilket resulterede i en flot første-
plads i VET II.  

 I VET I fortsatte Jørgen Pedersen de 
gode takter og fik en 2. plads.  

 Udover nævnte var Christian Saxe med 
et godt resultat i VET I med til at sikre 
AS holdet en meget flot 2. plads i 
ÆOB/VET. 

 

 De flotte resultater giver naturligvis lyst til 
mere, og næste mål er DM åbent primo no-
vember. Jeg glæder mig allerede, nu er sæso-
nen endelig i gang !! 

Peter M. Wester 
 

    
    

    
     

  

 
AS’erne 
på podiet 
 
 
   Janni 
 
        Kai 
 
 
 
 
 
 Lasse 
 
    Jørgen 
    Christian 
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Sæsonafslutning / sæsonstart på Bjerget 
14. september2021 

 
Traditioner i AS er svære at bryde, men det lyk-
kedes for Corona virussen i foråret, idet de da 
gældende restriktioner gjorde det nødvendigt at 
aflyse den ellers planlagte afslutning i maj. I 
stedet valgte Gymnastikinspektionen, at afholde 
arrangementet som indledning til vintersæso-
nen, så med en forsinkelse på fire måneder 
blev traditionerne holdt i hævd, og vi startede 
som sædvanlig med gymnastikken i salen, hvor 
Leif sørgede for at vi fik opbygget en sund ap-
petit. Herefter kørte vi op til Høje Sandbjerg, 
hvor endnu et par medlemmer stødte til så vi 
nåede op på et deltagerantal på 13. Steen hav-
de igen i år sørget for højt smørrebrød, og hans 
kone havde suppleret med dejlige ostemadder. 
Øl og snaps manglede heller ikke. Peter Lund 
styrede med vanlig autoritet at alt foregik under 
iagttagelse af de ufravigelige ritualer med øl-
sang, helan og halvan m. m. 
 

 I årets takketale til Leif fik Peter Lund, ud 
over at understrege Leifs betydning for, at der 
stadig er liv i gymnastikken i AS, lejlighed til, 
igen med en ”corona forsinkelse” at lykønske 
Leif med hans 80 års fødselsdag 5. september 
2020, og udtrykte håbet om, at han fortsat ville 
holde gymnasterne til ilden. Som en lille erken-
delse af hans indsats og en lykønskning fik Leif 
overrakt 3 flasker rødvin.. 
 

 Peter Lund overrakte herefter en æske cho-
kolade til Steen som tak for at have påtaget sig 
det praktiske ved aftenens arrangement, og 
med et pålæg om, at overbringe den til sin kone 
som tak for hendes bidrag til aftenen. 
 

Viggo Neble 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 

 
  



13 
 

  
 

 
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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Akademisk Skytteforening 
Skydeprogram for langdistanceskydning 

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

Endnu ikke udarbejdet - november-december - se blad 2021-2. 
 

Med skyttehilsen og vel mødt 

3745 Finn Scheibye 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

           
 

           
 

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 
 

 
  

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

 
 

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://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
http://www.as-kbh.dk/
http://www.as-kbh.dk/


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


