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Fakturering:

Lars Worsaae
Birger Hoff
Anders Poulsen

4586 7655 / 2530 7655
sandbjerg@as-kbh.dk
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2296 3119
http://www.as-aarhus.dk

Sektioner og medlemmer
 Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet, bliver afleveret til redakteuren
inden deadline.
 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form.
 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt.

Stof til blad nummer 2 senest den 20. maj 2022.
(Deadlines for bladene nr. 3 og 4: 26. august & 31. oktober)
Afleveret til postvæsenet den 25. februar 2022.
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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Vigtigt:
Indkaldelse til

Akademisk Skytteforenings ordinære

som afholdes

Onsdag den 27. april 2022, kl. 19.30
på Høje Sandbjerg
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
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 21. april til kontoret - kontor@as-kbh.dk - eller 2335 6822

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Høje Formand XXV

2966 Mogens Løppenthien
in memoriam
 1. juni 1932 -  22. november 2021
Akademisk Skytteforening bliver ikke det samme,
efter at formand X³ er gået bort. Han personificerede om nogen foreningen gennem mange år.
Mogens blev medlem i AS i 1951 og var mest
aktiv i Hjemmeværnet, hvor han var aktivt medlem i
HJVK 6301, men han deltog også i feltsportssektionen. F.eks. var han allerede i 1954 på feltsportsholdet mod Södra Skånske Regementet - P7 - og senere ikke mindre end 44 gange med som VIP.
Og derudover viste han den største interesse
for Høje Sandbjerg lejren, hvor han i 1961-71 tjente
som Sandbjerginspektør.

HJV-gruppe træningsløb ca. 1951
Mogens løber som nr. 2

Derefter blev han valgt som Høje Formand
1971-81. I hans tid blev der bl.a. åbnet for at foreningen kunne optage kvindelige medlemmer.
Mens han var formand for AS indtrådte han i
Vingstedcentrets bestyrelse, og han blev valgt til 1.
næstformand i De Danske Skytte-, Gymnastik- &
Idrætsforeninger DDSG&I, hvor han senere også
var formand indtil 1988.
Mogens var helt til det sidste et meget trofast
og vellidt AS-medlem. Han - og Jytte, når det var
muligt - var med til næsten alle arrangementer, og
han var altid hjælpsom og aktiv, bl.a. som fast hjælper ved feltsportskonkurrencerne. Og gennem alle
årene ydede han en særlig stor indsats i arbejdet
på Høje Sandbjerg, hvor han altid var fast deltager.
Akademisk Skytteforening har meget at takke
Mogens for. Vi vil mindes ham og savne ham, når vi
nu må mødes uden ham.

Æret være Mogens minde

HJV bøftur
2. december
2018

Bemærk:
AS ”Fortjent
medalje”
3166 & 3740
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Brev fra

Kære medlemmer
Dagene bliver længere, vi går mod lysere tider
og Corona-restriktionerne er fjernet - i alt fald
for denne gang. Vi håber alle, at vi nu får vores
gamle AS-liv tilbage. Vi har oplevet 2 år med
forskellige former for aktivitetshæmmende restriktioner - dog med et lille lyspunkt sidste
sommer og efterår. I perioden har en lang række forenings- og sektionsarrangementer været
aflyst, bl.a. AS-P7 100 års jubilæum, to generalforsamlinger (blev dog gennemført virtuelt), et
Sct. Hans arrangement, en nytårskur og flere
bøfture.
4125 Peter Wester
Jeg håber, at foreningens aktive medlemmer, i det omfang det ikke allerede er sket, igen
får lyst til at komme på skydebanen, i salen og i
skoven.
I 2012 viste generalforsamlingen mig den
store tillid at vælge mig som afløser for Erling
Heidler. Det er nu 10 år siden, og jeg synes, at
foreningen trænger til en ny Høje Formand
(HF).
Derfor meddelte jeg bestyrelsen allerede for
to år siden, at vi skulle begynde at lede efter en
ny HF. Da både min forgænger, Erling Heidler,
og undertegnede har vores rødder i feltsportssektionen, ville det være naturligt, at min afløser
blev én fra skydesektionen. Skydeinspektøren,
Finn Scheibye, har forsøgt at finde et emne,
men det er desværre ikke lykkedes. Derfor har
en enig bestyrelse opfordret Peter Wester til at
stille op til valget som HF ved førstkommende
generalforsamling 27. april d.å.
Peter Wester er et velkendt ansigt i feltsportssektionen. For at udbrede kendskabet til
Peter vil jeg herunder give en kort beskrivelse
af ham:
Peter blev medlem af AS i 1999 og har primært været aktiv i feltsportssektionen. Han har,
i det omfang arbejdet har gjort det muligt, deltaget aktivt i feltsportssektionens aktiviteter og
deltager fortsat i forskellige konkurrencer. Fra
2018 har Peter taget aktivt del i ledelsen i feltxxxxx

sportssektionen. Han har bl.a. været stævneleder i et stort internationalt biathlon stævne,
som AS var hovedarrangør af i 2019.
Peter blev pensioneret som oberstløjtnant i
2018. Han er en travl ”pensionist”, og virker i
dag bl.a. som konsulent tilknyttet Forsvarsakademiet og Center for Militær Træning. Herudover er Peter frivillig skipper og instruktør i
Dansk Søredningsselskab i Helsingør.
Peter Wester er 64 år. Han er født og opvokset i det vestjyske. Hans militære karriere
startede i 1976 ved Slesvigske Fodregiment,
sergent og løjtnant ved Jydske Dragonregiment. Efter officersuddannelsen skiftende tjeneste nationalt og internationalt bl.a. ved Kongens Jyske Fodregiment, Den Kongelige Livgarde og Efterretningsregimentet i Varde.
Privat er Peter bosiddende i Espergærde,
gift med Anja og har fem børn.
Det har været en stor ære, at få lov til at
være HF for AS. Jeg arvede en veldrevet forening og en velfungerende bestyrelse fra min
forgænger. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for
et ualmindeligt godt samarbejde.
Jeg gør andet sted i bladet (side 8-11) et
tilbageblik over mine 10 år som formand.
3849 Aksel M. Iversen
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Aktivitetsoversigt 2022
12. marts
5. april
27. april
30. april
7. maj
13. maj
17. maj
4. juni
11. juni
11. juni
23. juni
Juni
August
September
September
Sept./okt.
En dag ?
Oktober
3. december
4. december
December
December

18.30
19.30

16.55

19.00
19.00
13.00
13.00
16.55
19.00

13.00
10.00
16.55
19.00

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

Sæsonstart - langdistance
Træning O-løb & skydning
Spisning
Se side 3
Generalforsamling Se side 3
Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn.
Klubmesterskab: O-løb
Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn.
Sommerafslutning
Træning feltpistolskydning
AS - P7/SKIF
Sidste skydedag
Sankt Hans aften
Sidste skydedag langdistance
Sæsonstart - langdistance
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Universitetsmatch
Biathlon orientering
Sidste skydedag
Bøftur
Bøftur
Juleafslutning
Juleafslutning

SKAK-huset / KSC
Bjerget/Rude Skov
Bjerget
Bjerget
Kalvebod / terræn
Bjerget/Rude Skov
Kalvebod / terræn
Skolen / Bjerget
Kalvebod
København
DGI-byen
Bjerget
SKAK-huset / KSC
SKAK-huset / KSC
Korsager Skole
DGI-byen
?
Bjerget
SKAK-huset/KSC
Bjerget / Rude Skov
Bjerget
Skolen / Privat
DGI-byen

Foreningen
Gymnastik
Skydning
Feltsport

Nytårskur
Sæsonstart
Sæsonstart - kortdistance
Årsmøde

Bjerget
Skolen
DGI-byen
Bjerget

2023
Januar
Januar
Januar
7. februar

14.00

19.00

Reservér allerede nu alle AS-datoerne i kalenderen
Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på

www.as-kbh.dk
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Fotografer til dette nummer: Bjarne Sanddahl, Mathias Hertz,
Kjæft LXX Rune Iversen, Anders Poulsen, Janni Fischer,
Høje Formand, Sandbjerginspektøren og Redakteuren
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Afdøde
2966

Mogens Løppenthien

22. november

Æret være hans minde

Mogens Løppenthien

Sønnen Jens Løppenthien (som var AS
medlem 3805 fra 1976 til 1990) holdt en tale i
kirken, hvor han berettede om faderens mange
forskellige gøremål og interesser.

blev bisat 1. december 2021
fra Rungsted Kirke
En flok AS’ere deltog i den meget højtidelige bisættelse og fik således sagt pænt farvel til vores gamle formand X³.
Høje Formand og Sandberginspektøren
stod fanevagt med korpsfanen fra 1867.

Ved det efterfølgende gravøl, kaffe og
sandwich på Rungsted Kro talte X-formanden
om Mogens store interesse og engagement i
AS krydret med både alvorlige og muntre episoder, hvor Mogens havde været hovedperson.
3740

Runde fødselsdage
4712
4737
3793
4719
4345
4427
3331
4716

Jørgen Ravn Elkjær
Celina Hilslev Reffeldt
Morten Hammer
Jakob Dahmlos Madsen
Zoltan Nagy
Jesper Dam Mortensen
Carsten Anton Hess
Alexandru Claudiu Popa

3. marts
4. marts
5. marts
19. marts
25. marts
1. april
3. april
6. april

70 år
30 år
75 år
50 år
50 år
35 år
80 år
35 år

4734
4642
4339
3415
4089
4501
4653
3448

Til lykke

Maria Nguyen
6. april
Asbjørn W. Mærsk-Møller 14. april
Flemming Floro Hagemann 16. april
Bjarne Max Sanddahl
4. maj
Henrik Plenge Jensen
10. maj
Christian Bannow
10. maj
Rune Grønborg Junker
26. maj
Bo Scheibye
30. maj

40 år
30 år
40 år
80 år
45 år
25 år
30 år
80 år
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Formandens tilbageblik
Som nævnt andet sted i bladet trækker jeg mig
tilbage som Høje Formand (HF) efter 10 år på
posten.
10 år i foreningens 161 år lange levetid er
jo ingen tid. Alligevel er der trods alt sket lidt i
foreningen på 10 år.
Jeg vil gøre et lille tilbageblik over mine 10
år som HF. Det er ikke min hensigt, at tilbageblikket skal være historisk fyldestgørende, eller
at de medtagne forhold er udtryk for en prioritering. De fleste omtalte forhold vil være i relation
til hovedforeningen eller Bjerget, idet sektionerne mere eller mindre har kørt deres eget løb
under ledelse af dygtige respektive sektionsformænd. Der har i min periode, i modsætning
til min forgænger, ikke været behov for organisatoriske ændringer internt i AS organisation eller i eksterne tilhørsforhold.
Generalforsamlinger.
De mange generalforsamlinger i perioden har
stort set alle været lige kedelige. Aflæggelse af
en alen lang beretning, hvor tilhørerne dårligt
nok kan holde sig vågne, valg af bestyrelse, ingen forslag fra medlemmer samt et par enkelte
lidt kritiske spørgsmål til beretningen.
Der har dog været en enkelt undtagelse.
Det var tilmed min første generalforsamling
som HF. Der var en større ændring af vedtægterne på dagsorden, hvilket medførte flere juridiske diskussioner bl.a. mellem Ole Hasselbalch og Christian Bergqvist. Debatten blev
stramt ledet af dirigenten, Erling Heidler, og vi
kom igennem alle paragrafferne. Ingen har vovet at sætte revision af vedtægter på dagsorden
siden.

gelighed beskrevet projektet og sendt ansøgning til kommunen. På et tidspunkt modtag foreningen et brev fra Søllerød Kommune, som vi
tolkede som en tilladelse til at gennemføre projekt P-plads.
Nogen tid senere meldte repræsentanter
fra kommune, fredningsmyndigheder, naturklagenævn m.fl., at de gerne ville besigtige
området. De dukkede op på Bjerget. Birger linede dem op i lejrgaden med udsigt ned over
P-pladsen, forklarede og udpegede stolt den
nye P-plads. Stor blev Birgers overraskelse
imidlertid, da det et godt stykke inde i hans orientering gik op for ham, at myndighederne på
ingen måde havde givet tilladelse, men at de
inden en evt. tilladelse ville orientere sig om de
nærmere forhold på stedet.
Efter sigende kastede Birger sig i støvet foran formanden og bad om tilgivelse, og det må
han have gjort så livagtigt, at vi fik lov til at beholde P-pladsen.

Etablering af P-plads.
I 2013 lavede vi en græs- og plastikarmeret Pplads nede ved flagstangen. Sandbjerginspektør, Birger Hoff, havde med vanlig stor omhygxxxxxx

Generalforsamling - 25. april 2018
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Rejsegilde efter renovering - 1. marts 2013
Renovering af Høje Sandbjerg lejren, fase 2.
I fortsættelse af lejrens tidligere renovering, der
var finansieret af Kulturministeriet, ansøgte bestyrelsen flere fonde om finansiering. Efter flere
afslag var glæden stor, da A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene
Formaal i 2013 bevilgede foreningen 1,7 mio.
kr. til renovering af lejren.
Herefter blev der udført et kæmpe arbejde
af primært Birger Hoff og Bo Scheibye med at
lave projektbeskrivelse, indhente bygningstilladelse og i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma at indhente tilbud og senere føre tilsyn
med projektet.
Renoveringen omfattede i store træk fjernelse af gamle gulve, isolering af nye gulve og
vægge samt nye tage på bygning 2 og 3. Målet
var at blive færdig med renoveringen inden lejrens 100 års jubilæum i maj 2016, og det må
man sige lykkedes til fulde.
Søllerød Naturpark (fredningssagen).
Foreningens bestyrelse og i særdeleshed Birger Hoff får røde knopper, når de hører navnet
”Søllerød Naturpark”. På et tidspunkt var Søllerød Kommunes planer om at indlemme det meste af vores grund i Søllerød Naturpark langt
xxxxxxx

fremme. Bestyrelsen og visse af foreningens
ressourcepersoner på området har virkelig
brugt megen energi over flere år på korrespondance, lobbyisme og møder med myndigheder og interessegrupper på at indskrænke
offentlighedens adgang til vores grund, og det
lader til at være lykkedes.
Foreningen har dog måttet acceptere, at
kommunen på dele af grundens nordskel har
fået lov til at anlægge en trampesti, der forbinder ”Toppen” med Rude Skov. Efter nøje studier af definitionen på en trampesti, har Birger
Hoff og Bo Scheibye fået kommunen til at acceptere, at der ikke må cykles på omtalte sti.
Undertegnede har, som en flittig MTB-cyklist,
måttet acceptere, at Birger og Bo har udviklet
og opstillet en række sindrige cykelchikaner
på stierne fra Rude Skov og Høje Sandbjergvej og op til ”Toppen”.
P7.
I maj 2013 modtog foreningen et brev fra chefen for Södre Skånska Regementet, hvori han
meddelte, at P7 ikke var i stand til at stille hold
til den årlige AS-P7 konkurrence. Desuden
meddelte regimentschefen, at regimentet
grundet krav om ressourcemæssige besparelser desværre så sig nødsaget til at afslutte det
mangeårige samarbejde med AS.
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Det havde vi ikke set komme, så det var lidt
af en mavepuster.
Senere på året var en lille delegation fra
bestyrelsen i Revingehed, hvor regimentschefen med stor beklagelse overbragte det kedelige budskab, men gav tilsagn om, at regimentets skydebaner mm. fortsat kunne anvendes.
Selv om der ikke blev gennemført AS-P7
konkurrence det pågældende år, blev vores
gamle og traditionsrige sammenkomst med P7
dog reddet, idet regimentets idrætsforening
(SKIF) overtog arrangementet. Den ”normale”
tilhørende spisning blev forlagt fra den flotte officersmesse til en hjemmeværnsgård ude i
øvelsesterrænet, hvor SKIF-damerne lavede
mad. Regimentet har efterfølgende slækket lidt
på holdningen, og officersmessen mm. må igen
benyttes, men det er uden orkester i haven og
det kulinariske niveau er reduceret betydeligt.
Ove Popp Poulsens fond.
I efteråret 2015 fik foreningen et meget overraskende brev fra Skifteretten i Glostrup, der
meddelte os, at afdøde Ove Popp Poulsen
havde testamenteret hele sin formue til foreningen. Han havde været medlem af foreningen i
49 år samt 8 år i AS Århus. Efter realisering af
boet herunder et hus fik foreningen ca. 5 mio.
kr., som jf. Popps testamente er blevet placeret
i Ove Popp Poulsens Fond for Akademiske
Skytter. Afkast herfra har gjort det muligt, dels
at gennemføre nogle ”nice to have” projekter i
lejren, og dels foretage en række våbenanskaffelser m.m. Alt i alt har Ove Popp Poulsens
Fond gjort foreningen særdeles økonomisk velpolstret.

Mødet på Revingehed - 14. august 2013
Regimentschefen overrækker P7’s skjold
til Høje Formand. Formand SKIF ser til.
2 x 100 års jubilæum.
I min periode som HF har foreningen haft to
100 års jubilæer. Det ene var en stor succes,
mens det andet druknede i Corona. Det første
var lejrens 100 års jubilæum. I 2016 fejrede vi,
at foreningen for 100 år siden fik overdraget
skødet på Høje Sandbjerg af Henriette Barfred-Pedersen.
Begivenheden blev fejret i det flotteste
forårsvejr med prompt og pragt i vores nyrenoverede lejr startende med en fin ceremoni
med taler i engen foran Barfred-stenen. Ca.
65 gæster og medlemmer, herunder repræsentanter fra en lang række samarbejdspartnere fra såvel offentlige myndigheder som fra
idrætsmæssige organisationer og klubber deltog. Kulturministeriet havde tidligere givet støtte til ombygning af lejren. Det var derfor en
stor ære for foreningen, at daværende kulturog kirkeminister, Bertel Haarder, deltog i fejringen og holdt en flot jubilæumstale.

Bjerget 100 år
13. maj 2016
Fru Karen Vibeke
og Høje Formand
modtager
ministeren
og
Formandens tale
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Bjerget 100 år - 13. maj 2016
Om aftenen var der en hyggelig jubilæumsmiddag for foreningens medlemmer med
ledsagere.
Det andet 100 års jubilæum fandt sted i
2020, og markerede, at det var 100 år siden, at
den første skydekonkurrence og social sammenkomst mellem Akademisk Skytteforening og
Södre Skånska Regementet på Revingehed
fandt sted. AS havde inviteret tidligere deltagexxxxxxx

re, booket hotel og var i det hele taget langt
fremme i planlægningen. Desværre blev gennemførelsen forhindret af Corona. Festarrangementet blev udsat til året efter, men heller
ikke da, var det muligt at gennemføre arrangementet pga. Corona.
Afslutning.
Jeg vil afslutningsvis takke foreningens medlemmer for den store ære, I har vist mig ved, at
jeg har fået lov til af være HF i 10 år. Endvidere vil jeg også takke bestyrelsen, hvor der i perioden kun har været to udskiftninger, for jeres
store arbejde og gode samarbejde.
Foreningen har godt 300 medlemmer, ca.
50 flere end for 10 år siden. Økonomien er i
top, og lejren har aldrig været flottere.
Jeg føler, at jeg med god samvittighed kan
overdrage formandsposten til Peter Wester,
som jeg håber generalforsamlingen vil indsætte som ny HF.
3849 Aksel M. Iversen, snart X-formand
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Desværre blev det nødvendigt at genoptage denne rubrik.
Coronaen tog igen til i styrke fra omkring medio december 2021.
Det væmmelige ord AFLYST kom igen til at optræde.
Heldigvis er de sidste aktiviteter i skemaet grønne.
Lad os endnu en gang håbe, at dette bliver den sidste Corona dagbog.
2021






4. december

Feltsport Bøftur

Gennemført - (se side 20-23)

5. december

Forening/hjemmeværn Bøftur

Gennemført - (se side 14-16)

7. december

Gymnastik juleafslutning

Gennemført - (se side 26)

14. december

Skydning juleafslutning

AFLYST

Nytårskur

AFLYST

Gymnastik

Gennemført med Corona-begrænsninger

Skydning i DGI-byen

Gennemført med Corona-begrænsninger

2022
8. januar
Før
1. februar

1. februar

?

Situationens paradoks.
Rekordhøje antal smittede, smitte-% og indlagte.
Næsten alle restriktioner blev fjernet.

8. februar

Feltsport - Årsmøde på Bjerget

Gennemført m/ spisning - (se side 24-25)

Marts

AS-blad # 2022-1

Udkommer planmæssigt

27. april

Generalforsamling

med spisning og fysisk møde
Planlægges gennemført (se side 3)

Forårets øvrige aktiviteter

Planlægges gennemført

Marts

Udkommer planmæssigt

AS-blad # 2022-2

Se side 3





?
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En tradition genoplives

Kongeporten på
Christiansborg
11. februar 2022

Fra 1919 til 2009 var det en tradition, at AS
hvert år den 11. februar ophængte en krans i
Kongeporten på Christiansborg ved monumentet til minde om Stormen på København i 1659.
I 2009 blev 350 året markeret med en stor
jubilæumsophængning med mange gæster og
efterfølgende reception i Kanonhallen på Tøjhuset (se AS-blad # 2009-1). Derefter besluttedes det kun at ophænge krans hvert 10. år.
Efter den næste ophængning - i 2019 - var
der flere, som mente, at den gamle tradition
med ophængning hvert år skulle genoptages.
På initiativ af 3512 Svend Mørup lykkedes det med begrundelse bl.a. at noget, som kun sker
hvert 10. år, går i glemmebogen - at få bestyrelsen til at godkende dette.

Derfor mødtes en lille flok ved monumentet
kl. 15.00, hvor Svend indledte med et par korte
historiske bemærkninger, hvorefter 3505 Kay
Søren Nielsen - tidligere chef for hjemmeværnskompagni 6301 - ophængte kransen
med Akademisk Skytteforenings navn.
Herefter forlagde selskabet til The Dubliner
på Amagertorv, hvor vi i et mørkt hjørne over
et stort glas mørkt øl genopfriskede traditionerne og historien og selvfølgelig også løste
nationens nuværende store problemer.
Det var en god eftermiddag i godt selskab,
som vi glæder os til at gentage til næste år,
hvor det er vores håb, at nogle flere historisk
interesserede vil ønske at være med den
11. februar 2023 kl. 15.00 i Kongeporten.

En hyggelig Guinness på The Dubliner
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Bøfturen - 5. december 2021

Julemåneden var indtrådt, dagene blevet
korte, og den første sne var faldet. Som traditionen byder, havde Høje Kjæft indkaldt til
Bøftur. Efter aflysningen i annus horibilis
2020 var jubilarer, honoratiores, X-formænd
og mere eller mindre menige skytter alle klar
til igen at fejre dagen i hyggeligt samvær.
Det betød, at deltagerantallet nærmede sig
30 deltagere!

Siddende: 2077 Per G.H. Vinther (76 år)
Knud Palsbro (ikke jubilar)
3166 Steen Kledal (65 år)
Stående: 3801 Birger Hoff (45 år)
3512 Svend Mørup (57 år)
3415 Bjarne Max Sanddahl (59 år)
3740 Erling Heidler (51 år)
3778 Birger Worm (57 år)
3505 Kay Søren Nielsen (57 år)
4068 Kjeld Holmehave (65 år)

Alle blev inviteret indenfor i varmen til
den traditionelle portvin i D-messen. Her
blev der hilst på gamle skyttekammerater på
mange kreative og Corona-venlige måder.
Kjæften måtte dog starte dagen med at
komme med bedrøveligt nyt; X³-formand
Mogens Løppenthien var gået bort ganske få
dage inden Bøfturen. Mere om det andetsteds i bladet (se side 4 & 7), men hans store betydning og indsats for foreningen blev
mindet med den første skål i portvin.
Jubilarerne blev hædret. Listen var lang :

Portvinen nydes i D-messen
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Efter at jubilarerne var udpeget,
forskød selskabet til mandskabsmessen, hvor den skide underkjæft / hjemmeværnsinspektøren havde knoklet
med at stille op, dække bord og lukke
op for varmen.
Her skal det nævnes, at af de
mange moderne tiltag (Nova!) på Bjerget, sætter denne skribent nu mest
pris på varmepumperne. De holdt
messen i en behagelig temperatur således at fejringen ikke skulle foregå i
ganske forfrossen tilstand, som det er
sket tidligere.

X-formandens tale

Underkjæften i køkkenet

Før gildet gik i gang, blev X³formanden endnu engang mindet, idet
X-formanden motiverede en mindesnaps uden for den ellers stringente,
men traditionelle, struktur, Høje Kjæft
ellers afviklede turen med. Og Xformanden, som vikarierede for Høje
Formand, fortsatte med at tale til jubilarerne og udleverede:



Det Rasch’ske rødvinslegat til
ældste jubilar, Per G.H. Vinther, og
Liebst’s portvinslegat til næstældste jubilar, hvoraf der for tiden er to
- Kjeld Holmegaard og X²-formanden Steen Kledal - som på skift
modtager legatet. I år gik det til
sidstnævnte.

Forslagsstillerne til sange havde
en konsistent god smag, og alle de
vigtigste og bedste sange fra sangbogen blev sunget.
HELE snapseritualet blev gennemført, rundduppan inklusiv! Recitativerne bar præg af sidste års aflysning, så
der kun var to halvdele af Munken og
Ålpappa slap for at blive ”kocket”, men
det gik med et minimum af hån.
Et af de nyere tiltag (Nova!) der ligeledes skal roses er, at der nu serveres frokost for alle, ikke kun højbordet.
Således skal hver mand ikke medbringe deres egen madpakke, man kan
smovse sig i højtbelagt smørrebrød.

Jubilarernes bord
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I midten 76 års jubilaren - 96 år gammel
Rødvinslegatet står på bordet

Bøflegatarens straf
Legaterne blev uddelt som følger:





4241 Christian Bergquist - Bøflegatet.
Nis Bornø - Det Gadske Kaffelegat/Wibroske Cigarlegat.
4244 Martin H. Larsen - Det Schouske Kaffelegat/Wibroske Cigarlegat.
3918 Flemming Frank - Det Krarupske
Cognaclegat.

Modtageren af det Gadske Kaffelegat/Wibroske Cigarlegat formastede sig til at mene, at
kaffen smagte af the. Det blev heldigvis ikke
bemærket af Kjæften, så modtageren undgik
yderligere påtale og straf.
Modtageren af Bøflegatet tog sig ligeledes
friheder og uddelte sine snapse til omkringsiddende, formodentlig for at indynde sig. Denne
gang blev der dog helt relevant rapporteret
(stikkeri er et grimt ord) til Høje Kjæft, som uddelte en straksdom og straf til Bøflegataren.
Kaptajn Bergquist måtte rejse sig og gøre rede
for Vorbasses betydning som krigshavn. Trods
kaptajnens civile titel som jurist, var det en
xxxxx

sørgelig omgang, og den mest erfarne skytte til
stede overdøvede til alles held straffen. Kaptajnen kunne således sætte sig ned med et
minimum af vanære inden de to minutter var
gået.
Traditionen tro var der juleboller til dessert.
Så mange, at de, der ville, kunne få to og enkelte fik tre!
Da klokken nærmede sig 15, måtte de fleste begive sig ud i den grå danske vinter mod
hjem og familie, men med endnu en god Bøftur
at se tilbage på. De resterende hjalp med oprydningen, så Bjerget kunne efterlades i ulastelig tilstand.
Afsluttende er der blot tilbage at takke og
rose Høje Kjæft og ikke mindst den skide underkjæft (sidstnævnte knoklede i køkkenet før,
under og efter!), for et godt arrangement.
Jeg håber, at vi ses igen til næste år.
4151 Mathias Hertz
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Om Grisens tilblivelse
Af 4296 Rune Holmeå Iversen mag.art. Kjæft LXX
I sin over 150 år lange historie har Akademisk
Skytteforening erhvervet sig mange klenodier.
Nogle af disse er præmier eller venskabsgaver,
andre har mere prydmæssig eller ceremoniel
karakter. Til sidstnævnte kategori hører mange
af Kjæftoratets artefakter.
Imellem 1865 og 1937 eksisterede Akademisk Skyttekorps som en selvstændig militær
enhed, der samtidigt var en del af Akademisk
Skytteforening. Denne enheds traditioner og
sociale liv blev varetaget af Akademisk Skyttekorps Underofficers Forening, forkortet ASUF. I
spidsen for ASUF stod Kjæften, der samtidigt
fungerede som mandskabets og underofficerernes repræsentant i forhold til korpsets officerer. Ved korpsets nedlæggelse overgik ASUF til
den derpå oprettede Terrænsportsafdeling og
fungerede efter krigen i rammen af det nyoprettede Hjemmeværnskompagni 6301, der varetog
arven fra korpset. I dag eksisterer ASUF som
en del af Akademisk Skytteforenings Hjemmeværnsinspektion. ASUF er ikke konstitueret i
henhold til nogen love og har heller ikke noget
kontingent eller nogen formel bestyrelse. ASUF
styres af Kjæften og dennes udpegede hjælpere, der udgør det såkaldte Kjæftorat.
Et af de mest velkendte af Kjæftoratets klenodier er Grisen. Ved arrangementer i rammen
af ASUF, bl.a. den årlig Bøftur, erlægges heri
den såkaldte ”Ølskat”, der samtidig udgør
Kjæftoratets eneste indtægtskilde. Vi ved dog
kun meget lidt om Grisens oprindelse. I de forskellige jubilæumsbøger kan læses, at Grisen
blev skænket ASUF i april 1893. Den har således været i brug i næsten 130 år. Størrelsesmæssigt er den ca. 30 cm lang og støbt i hærdet ler. Grisen er bemalet således, at den
fremstår som bærende Akademisk Skyttekorps´
grønne uniform med sort studenterhue anlagt.
Dyret bærer tydelige brugsspor og dele af forbenene og ørerne er således i tidens løb gået
tabt.
I sommeren 2021 holdt jeg ferie i Sønderjylland og besøgte i denne sammenhæng de historiske udstillinger på Museum Sønderborg Slot.
xxxxxxxx

I de montrer, der omhandlede dagliglivet i Sønderjylland, så jeg - til min store overraskelse en ubemalet og ubeskadiget sparegris i glaseret ler, der grangiveligt lignede Kjæftoratets
Gris. Museets gris havde, indtil 1914, fungeret
som bødekasse for en lokal cyklistforening.
Efter sammenligning af billeder var der ikke længere nogen tvivl. Grisene er i udgangspunktet ens og må være massefremstillet på
samme værksted, før de til sidst er endt i hver
sin del af landet. Ved en ren tilfældighed kom
yderligere en finurlig lille detalje om foreningens historie således for dagens lys. I skrivende stund er en forespørgsel blevet afsendt til
Museum Sønderjylland, der forhåbentlig kan
bringe yderligere information til veje.
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Vinterstorme og væltede træer
Efter nogle rolige år har vi haft en blæsende vinter. Det begyndte allerede en dag sidst i november, hvor vinden væltede et fyrretræ tæt på Toppen hen over hegnet. Det lagde sig med kronen
på tværs af stien op til udsigtspunktet.
Med feltsportssektionens Bøftur, som altid
afsluttes på Toppen, få dage efter faldet måtte
der handles hurtigt. Lars Worsaae kom til assistance, og sammen fik vi ryddet stien og frilagt
hegnet, som så kunne udbedres.
Træ danner bro over offentlig sti
I januar kom der flere storme, som skabte
vindfælder. Et birketræ nede ved engen måtte
opgive at stå imod vinden og trak et gammelt
kirsebærtræ med i faldet. Men det hele kulminerede med orkanen Malik. Den væltede flere træer og knækkede andre.
Nu er vort øvelsesterræn ikke en velplejet
park, men netop et område, som plejes efter
princippet om delvis urørt natur. Vi kan derfor lade mange af vindfælderne ligge. Dog har vi valgt
at fjerne de træer, som ligger i vejen. Det er de
to træer ved engen og en større knækket bøgegren ved Søen.
Derfor inviteredes Sandbjergerne til nogle
skovryddedage søndag 13. og mandag 14. februar. Det blev to hektiske dage, hvor motorsavenes fræsen og traktorens brølen genlød i skoven.
Ved fælles hjælp lykkedes det Peter Werling, Peter Wester, Lars Worsaae, Carsten Sveding, Nis Schmidt, Aksel Iversen, Bo Scheibye
og mig at få ryddet de ønskede steder. På billederne man ser hvordan.
3801 Hoff
Høje Formand til hest
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 Der skæres, Nis,
Peter Wester og Bo
 Sandbjerginspektøren
måler triller ud
 Lars besejrer
stammen

 Vindfælde fra rod
 Flækket fyr

Brændesalg fra Bjerget





Energipriserne er steget.
Har du brændeovn og ønsker at supplere med varme fra
den, så kan du få fint, kløvet og knastørt løvtræ fra Bjerget.
Medlemspris på kun 500 kr. pr. rummeter.
Henvendelse til foreningens kasserer
Bo Scheibye på telefon 2335 6822.
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Bøfturen 2021
Fra venstre:
Erling Heidler
Christian Saxe
Janni Fischer
Carsten Sveding
Birger Hoff
Jørgen Nielsen
Jørgen Pedersen
Peter Werling
Søren Andersen
Peter Wester
Niels-Erik O. Hansen
Aksel Iversen
Erik Folkersen
Vagn Laursen

Den 4. december afholdt sektionen Bøfturen. Sidste års tur var blevet aflyst, og det
kunne mærkes i gensynsglæde, antallet af
ugler i skoven og endnu større antal deltagere til frokosten.

Banelæggeren Nis Schmidt

Alsingeren Nis Schmidt var arrangør, og
med sin opvækst på - og historiske interesse
for - hjemstavnen var årets emne oplagt: 100
års (101 pga. Corona!) jubilæet for genforeningen af Sønderjylland med Danmark. For
deltagerne krævede dette detaljeret historisk
viden om både 2. Slesvigske krig, afslutningen af 1. verdenskrig, Versaillestraktaten,
folkeafstemningen og den endelige genforening i 1920. Dette skete i form af, at en del af
posterne skulle tages i korrekt historisk rækkefølge! Dertil havde vi ”forældede kort”, forskudte kort udsnit og nogle af disse kun med
højdekurver og vand. Dermed var alt, som
det plejer at være til Bøfturen.
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Konkurrencen var intens, og tilsat banelæggerens sædvanlige
uforståelige brug af handicap for antaget dagsform, almindelig nepotisme og urimelige påhit blev det en
meget jævnbyrdig og spændende
affære, som det kan ses af resultatlisten. De to skibonitter Jørgen P og
Carsten blev til egen forbløffelse
placeret 1 og 2. Forbløffelsen kom
sig af, at historieundervisningen på
Skive Gymnasium (den tids rødeste
gymnasium i landet) i slutningen af
70-erne mere handlede om Das
Kapital og Karl Marx end om genforeningen med Sønderjylland og
andre historiske begivenheder!
Efterfølgende frokost var jf. traditionen for snapseviser, recitativer,
hyggeligt samvær og afsluttende tur
til Toppen. Vi markerede også, at vi
desværre netop har mistet en stor
mand i både sektionen og hele AS,
da Mogens Løppenthien for nylig er
gået bort. Dette blev gjort helt i hans
ånd med en snapseskål for Mogens
efterfulgt af en kort mindestund.
Af andre indslag bør nævnes
Høje Formands begejstrede indslag
om artilleristernes skytshelgen Skt.
Barbara og ikke mindst Johan
Goths indlæg om, at han havde
fundet en mirakelkur mod gigt i
knæet. Man skal blot tage et bind
og et frisk hvidkålsblad omkring
knæet om natten. Medlemmer med
lignende skavanker og interesse for
kuren kan høre nærmere ved at
kontakte Johan 😊.
Afslutningsvis stort tillykke til
Jørgen P med en velfortjent sejr og
æren at kunne arrangere Bøfturen
2022 og ikke mindst til Nis for et
meget flot løb og arrangement.
Carsten Sveding
Se opgaven, kort, resultat og
flere billeder på de næste sider

Meget
velkommen
NOVA:
Jannis
risalamande
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Opgaven
Beskrivelserne, som skulle ordnes i historisk rækkefølge
A
B
C
D
E
F

Det var tidligt om morgenen d. 29. juni, da de i ly af mørket
satte over sundet.
Fæstningsværket var svagt og Overgeneralen tog om natten en afgørende beslutning.
Vi standsede de forfølgende Østrigere ved Sankelmark så
resten kunne komme sikkert tilbage.
"Das Ganze vorwärts"
Alt var grundigt forberedt i skoven som gav dækning til de
små landgangsbåde
Der faldt 68.000 granater de efterfølgende 16 dage

7
8
9
10
G

J

Fredslutningen blev afsluttet med afståelse af de tre hertugdømmer
Kampene standsede på alle fronter d. 11. november kl. 11
Versaillestraktaten fastsatte, at grænsen skulle fastsættes
efter en afstemning blandt befolkningen
Afstemningen startede 10. februar

K
L
M
N

Rygtet sagde, at hesten var malet hvid
Kongen kunne herefter stadfæste Indlemmelsesloven
Der var ca. 50.000 tilstede på Dybbøl.
74% stemte dansk i 1. Zone

H
I

15
16
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Kortet (ca. ½ størrelse)
 Posternes numre A-N kunne først
bestemmes efter omregning til korrekt historisk rækkefølge.
 Øverste vestlige del til venstre for
Kongevejen og noget af nederste
østlige del har kun højdekurver og
vand.
 Kortet vest for Kongevejen er
forskudt ca. ½ km. som vist med

Redakteurens bemærkning:
Dette er én af de snedigste
postbeskrivelser, vi har set men ikke den vanskeligste.
Vi mindedes løb, hvor nogle
aldrig fandt en post.

Postrækkefølge efter omregning
til korrekt historisk rækkefølge
1

B

2

C

Fæstningsværket
osv.
Vi standsede de

3

F

Der faldt 68.000

4
5

D
E

”Das Ganze vor
Alt var grundigt

6
7
8
9
10
11

A

Det var tidligt om

I

Versaillestraktaten

12
13

G
H

Fredsslutningen
Kampene standse

14
15
16
17
18
19
20
21

J

Afstemningen start

N
L
K
M

74% stemte dansk
Kongen kunne her
Rygtet sagde, at
Der var ca. 50.000

23

Instruktionen

Resultatet læses op

Hcp.
dagsform

Resultat

Tid
Start

Mål

og

Løbstid
Antal
(minutter) poster

Præmien overrækkes

Poster i korrekt
rækkefølge
A-F G-J K-M Resultat

1

Jørgen Pedersen

0

11.46

80

21

1

0

2

171

2

Carsten Sveding

12

12.14

108

20

1

2

1

163

3

Christian Saxe

0

11:47

81

21

0

0

1

160

4

Jørgen Nielsen

7

12:16

110

17

6

0

4

154

5

Vagn Laursen

22

12:02

96

15

2

0

2

150

11:54

88

14

1

0

2

140

Alle
10.26

6

Søren Andersen

20

7

Peter Werling

20

11:19

53

11

1

0

(?)

138

8

Niels-Erik O. Hansen

20

12:15

109

14

5

0

0

129

9

Jannie Fischer

20

11:12

46

6

4

0

0

115

10 Peter Wester

10

11:54

88

14

0

0

2

115

11 Erik Folkersen

20

11:54

88

11

1

0

0

103

Høje Formand, Sandbjerginspektøren og X-formanden deltog ikke i løbet.
Johan Goth var kun med til frokosten, og Vagn Laursen deltog kun i løbet.
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Årsmødet
8. februar 2022 på Bjerget
Feltsportsinspektøren havde i god tid inden
mødet udsendt indkaldelse med tilhørende
dagsorden.
Tilstede var følgende medlemmer (fra venstre mod højre på billederne):
Christian Saxe, Carsten Sveding. Henrik
Bendz, Peter Werling, Nis Schmidt, Peter
Wester, Janni Fischer, Erling Heidler, Aksel Iversen, Birger Hoff, Jørgen Pedersen.
Efter at Feltsportsinspektøren havde budt
velkommen, og deltagerne havde indtaget en
pizza, afholdtes årsmødet jf. dagsordenen.
Ad dagsorden pkt. 1: Valg af ordstyrer
Feltsportsinspektør Christian Saxe (CS)
valgte uden protester sig selv som ordstyrer.
Ad dagsorden pkt. 2: Beretning 2021
CS aflagde beretning om årets aktiviteter:
Medlemmer - 36 i feltsportssektionen.
Aktiviteter - (se referaterne i AS-bladene).
 8. maj - Klubmesterskab O-løb
 18. september - Pistolfeltskydning på
Kalvebod
 4. oktober - DM feltsport i Skagen
 8.-10. oktober - DM Bíathlon orientering
i Haderslev
 6.-7. november - Åbent DM i Biathlon
orientering i Silkeborg
 4. december - Bøftur

Ad dagsorden pkt. 3:
DMIF - biathlon / feltsport projekt
Peter Wester, som sidder i Dansk Militært
Idræts Forbunds (DMIF) feltsportsudvalg, gav
en kort orientering om de initiativer der er i Forsvaret fsa. uddannelse af personel vha. feltsport og biathlon. Som supplement til den forbedrede uddannelse var målet også at øge antallet deltagere til DM i disse grene. Livgarden
og Slesvigske Fodregiment var udset som piloter. De foreløbige meldinger fra stabscheferne
ved de to regimenter var, at de først kunne være klar med personel til konkurrencer i 2023.
Vi diskuterede kort, hvilken rolle AS feltsport kunne påtage sig i dette initiativ evt. med
støtte til Livgarden. Peter Wester holder sektionen orienteret om det videre forløb.
Ad dagsorden pkt. 4:
HPRD - Feltsportskursus
CS gav en kort status. Forsvaret har afsat
et uændret budget til dette kursus men ønsker,
at fremover er det personel med kontrakt, der
står som arrangører. HPRD har gjort Forsvaret
opmærksom på, at dette er svært at realisere,
og at det den nuværende kursusform afhænger
af en frivillig og stort set ulønnet indsats fra
overvejende personel af reserven uden kontrakt
til gavn for både personel med og uden kontrakt
(herunder et betydeligt antal AS’ere). HPRD
fortsætter dialogen med Forsvaret om en mere
hensigtsmæssig løsning.

Ved siden af disse arrangementer, har ’Uglen’ været synlig ved mange O-løb og Biathlon Ad dagsorden pkt. 5: Årskalender
konkurrencer i Danmark og udlandet, samt opForeløbig kalender for 2022  og 2023
nået mange flotte resultater.
blev gennemgået. Der er fortsat usikkerhed om
visse konkurrencer og datoer.
Materielstatus
Foreningen har fået nogle luftgeværer med
tilhørende skiver, som er egnet til træning på Ad dagsorden pkt. 6:
Konkurrencer med AS som arrangør
Bjerget - uden skydetilladelse.
Vi diskuterede en årsstruktur for AS feltBeretningen gav anledning til gode be- sport’s afholdelse af intro kurser og konkurrenmærkninger, og de rejste spørgsmål blev besva- cer til biathlon. Det besluttedes at vi i 2022 skulret. Der var anerkendelse af en lille hård og le forsøge at lave en intro dag for nye udøvere i
ihærdig kerne, der havde leveret gode resultater foråret og en ”mindre” konkurrence/træningstil DM i både feltsport og O-biathlon. Beretnin- arrangement i efteråret Der blev udpeget tovholdere hertil og CS koordinerer datoer.
gen blev derefter godkendt.
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KALENDER 2022
AKTIVITET

DATO

STED

ARRANGØR

Tirsdag 8. februar

Årsmøde

Sandbjerglejren

Tirsdag 5. april

Træning: O-løb + skydning

Sandbjerglejren

Birger Hoff

Lørdag 23. april

Intro Biathlon orientering

Sandbjerglejren

Jørgen Pedersen m.fl.

Lørdag 30. april

Kalvebod (3 timer)
Træning: Feltpistolskydning
Afst.bedøm. & kortlæsn. Terræn (3 timer)

Lørdag 7. maj

Klubmesterskab O-løb

Fredag 13. maj

Træning: Feltpistolskydning
Kalvebod (3 timer)
Afst.bedøm. & kortlæsn. Terræn (3 timer)

Torsdag-fredag
19.-20. maj

DM feltsport

26.-29. maj
En dag

Biathlon orientering
Sandbjerglejren
Klassisk eller massestart

Lørdag 4. juni

Træning: Feltpistolskydning

Kalvebod (3 timer)

Lørdag 11. juni

AS-P7

København

Torsdag-søndag
4.-7. august

WM Biathlon orientering

Tyskland

Sandbjerglejren

Birger Hoff

Bornholm

Biathlon orientering - klassisk

Birger Hoff, Carsten Sveding,
Vagn Laursen, Peter Werling

Christian Saxe

DM Biathlon orientering
Lørdag-søndag
6.-7. november

Åbent DM
Biathlon orientering

Jylland (?)

Lørdag 3. dec.

Bøftur

Sandbjerglejren

Ad dagsorden pkt. 7: Eventuelt
 Der var ikke emner til godkendelse under
dette punkt.
 CS informerede, at sektionen i 2021 har anskaffet nyt materiel i form af geværer, pistoler (begge af typen luft) og materiel til afvikxxxxxxx

Jørgen Pedersen

ling af orienteringsløb: Klargøring af sidstnævnte vil ske ved Peter Wester og Carsten Sveding.
Da der ikke var flere punkter, hævede CS
herefter årsmødet.
4206
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8

Gymnasternes juleafslutning
7. december 2021.
I år nåede vi lige en næsten traditionel juleafslutning hos Bent Bünning inden nye Coronarestriktioner. Bent blev snydt for værtsskabet
sidste år grundet Corona, men han tog nu revanche.
Værtsskabet havde været udbudt efter
først-til-mølle-princippet og med mulighed for at
fravige de Gule Ærter som hovedret, fordi vist
ikke alle nutidens køkkener mestrer denne kogekunst.
Jacques var hurtigt på banen og tilbød sig,
hvis ingen anden bed på! Men efter kort tid efter
havde Bent igen fået sin kones accept, og
umiddelbart herefter tilbød vort nyeste medlem
Jørgen Elkjær sig. Stor tak til Jer alle tre!
Bent bor ½ bøsseskud fra vor fredagsgymnastiksal, så det var uden besvær at finde den
2-etages villa, der i øvrigt var stærkt illumineret
af juleguirlander, parklamper m.m.
Som ved tidligere juleafslutninger mødte vi
et smukt dækket julebord og denne gang med
plads til 14. Vi var 13 gymnaster plus en halvstor nissedukke, hvor sidstnævnte behændigt
var placeret af værtsfolkene for at undgå det
uheldige tal i bordplanen.
For at undgå evt. Corona-smitte var sang
aftalt nedtonet. Vi forsøgte ølsangen som indledning, men vor sangskat er ikke nået helt ind i
vore yngre medlemsårgange. De var dog var
klart bedre med på 2. vers. Helt galt gik det
med afslutningen, hvor traditionen byder, at
man trækker fingeren op af flaskehalsen med et
”blob”, inden første slurk tages af flasken, - det
lader sig ikke gøre med dåseøl!
Bent har fanget den med helan, halvan og
især snapsen, så spisningen startede med
kryddersild og fru Joans hjemmelavede karrysild. Helan gik behersket. Efter mere sild kom
xxxxx

turen til halvan, hvor et uforberedt medlem pålægges at fremsige recitativet således, som
han gennem sit årelange medlemskab har
hørt og forstået det ved foreningens arrangementer. Jacques fik pålagt opgaven, som var
oplagt for ham efter hans utallige år i Hjemmeværnssektionen. Vore uøvede medlemmer
opfordres til at læse recitativet i sangbogen!
Snapsedrikning sluttede med tredjemanden,
hvor alle morede sig over den muntre, gamle
fordrejning i teksten til: ”Kongen alene - tisser
bag grene”.
Silden blev efterfulgt af tarteletter med
varm fyld m/høns og derefter af lun flæskesteg.
Til sild og flæskesteg var der hjemmebagt rugbrød. Det bugnende bord sluttede med varme
pandekager m/is, og sluttelig var der kaffe.
Leif havde doneret adskillige halvfyldte
snapseflasker af diverse udmærket smag og
procent. Tak for det!
Fru Joan modtog på husets vegne Aage
Bruuns vandrepokal, der hvert år tildeles den
gymnast, der stiller sit hjem til rådighed eller på
tilsvarende måde skaffer husly for motionsgymnasternes juleafslutning. Interessant, at
pokalen er fra 1908! Den vil forhåbentlig blive
set i hjemmet og brugt efter behov.
Kraft’s vandrepokal m/sølvfad ”Kammeratskabspokalen” blev ikke uddelt i år, men afventer normale tilstande efter Coronaen.
Frank kunne desværre ikke deltage, men
han havde skrevet en politisk julesang og
sendt den til Leif til videre befordring.
Grundet Corona-faren sang vi den ikke,
men den kan ses her  og er til fri afbenyttelse i hjemmene.
3098
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Melodi:
På loftet sidder nissen med sin julegrød…
1. På Borgen sidder Søren og er Pape-stolt,
kommunevalget er afholdt,
og mange har Konservativt ved valget stemt,
så Venstre og DF er klemt!
Så Jakob snøfter nu med Kristian Tulle
for de føler - politisk kulde,
de ønsker kun at drikke sig så fulde,
at meningsmålinger blir glemt!

5. At skyde fugle med kanon er over-kill,
men det er dét, flertallet vil,
For Inger Støjberg ska’ nu ha’ det glatte lag,
og dét skal ske med Rigsretssag!
Men rundt omkring står vælgerne og måber:
Er dem på Borgen - de rene tåber?
Mens nogle frygter - andre bare håber,
at Inger kan gå fri før jul!

2. Nu er det tid at også mænd skal ta’ en tørn,
og føde børn! - ja, føde børn!
Pernille Skipper ønsker ligestilling, tak
Vi andre tænker: Sikken en snak!
Ja, sådan bliver folketingsdebatten,
når vi nærmer os - julenatten
så bliver de på Borgen ganske fra den,
så ender det i Gak, Gak, Gak!

6. Vi troede netop, vi var sluppet ganske fri
af corona-smittens pandemi,
så kom en ny og smittefarlig variant,
desværre er det ganske sandt.
Så blir vi alle sammen ganske bange.
åh, så bange, åh så bange,
nu skal vi vaccineres flere gange.
Blir dét ej heller jul i år?

3. Og Barbara gir Mette F. et lille vink:
”Lad vær at gå med pels af mink,
tag skovlen og grav pelsen
meget langt, langt ned
til døde dyr - ja, dem du ved!
For ellers risikerer du en vrede,
som vil give - politisk lede,
det skal se ud som om - at vi er kede,
at mink-erhvervet er helt væk!”

7. På skærmen virker Søren Brostrøm lidt diffus,
han er jo Mettes Banjomus,
som blir suppleret med en masse virus-snak
af Serum’s Kåre Mølle-Bak.
De snakker begge løs om smittekæder,
som blot vokser - og virus spreder,
snart kommer omikron i rensdyr-slæder!
Gid - en, to tre, det snart er slut!

4. Et massedrab på mink må kræve lovens vej,
det gik vist lidt for tju og hej!
Nu skal der granskes i en særlig kommission,
og tjekkes skal hver telefon.
Skønt alle sms’erne er slettet,
er statsminister’n - næppe lettet,
de fleste har jo ganske rigtig gættet,
at alt vil kunne findes frem!

Frank D. Ho-ho-hooooo

Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30
Husum Skole, Karlslundevej 23,
Srengesal 37, 2700 Brønshøj
Fredag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30
Korsager Skole, Gislingevej 14-16, Husum
Sal 73, 2700 Brønshøj
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DM i geværterrænskydning
3. oktober 2021 i Ulfborg

Ulfborg skydebane
(arkivfoto 2007 ikke opstillet
til terrænskydning)

Der var i alt 3 AS'ere, der trodsede alle vejrudsigter og drog til Ulfborg for at vise flaget
ved DM i terrænskydning. Der var nemlig
desværre lovet regn det meste af dagen på de
kanter.
Vi troede så, at vi havde været meget heldige, da regnen faktisk holdt op omkring det
tidspunkt, hvor vi blev sendt ud som det sidste
hold - men det skulle vise sig, at vores held
desværre slap op efter station 3, så vi nåede
at blive ret våde, inden vi kom tilbage til start.
Banerne i Ulfborg er faste baner inde i
Ulfborg Plantage, og man kan direkte læse af
skilte ved de enkelte standpladser, på hvilke
afstande den enkelte bane er godkendt til terrænskydning, så afstandsbedømmelsen var
ikke noget problem.
Til gengæld viste det faktum, at såfremt
det ikke regnede, så var luftfugtigheden på ca.
xxxxx

100 % en væsentlig hindring, fordi der så lå en
tæt tågedis ud over banerne, så specielt de lange
baner (540 og 600m) var meget svære at se.
Desuden gav fugtigheden undertegnede
specielle problemer, fordi mine skydebriller ofte
duggede til, selv om jeg faktisk havde smurt dem
med noget anti-dug væske. Jeg vendte således
tilbage til start med 8 gældende skud, som jeg ikke havde nået at få skudt af.
Den skarpsindige læser har nok allerede
regnet ud, at ingen af os blev danmarksmester,
selv om vores nye skyttekonge 4501 Christian
Bannow ellers lagde stærkt ud i begyndelsen.
Vores resultater:
4501 Christian Bannow
3793 Morten Hammer
3901 Per Bannow

27
18
13
3793
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KALENDER
12. marts
11. juni

Sæsonstart langdistance
AS - P7/SKIF

SKAK-huset / Kalvebod
København

Akademisk Skytteforening
Skydeprogram for langdistanceskydning - forår 2022
Dato

AS-skydninger med fed skrift

Eksterne stævner/tilm./bemærkninger

Var ikke færdigt ved redaktionens afslutning
Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, hvor vi mødes på 200 eller 300 m banen afhængig af dagens skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (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 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

Se side 3
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Historiebøgerne sælges
Sæt: Historiebøger ( –1911 - udsolgt) 600 kr.

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

AS-slips (grøn/bordeaux)
Silke eller polyester
Købes direkte på
www.bensonandclegg.com
Slips: Sherwood Foresters

Se side 3

Ny sangbog
Blazermærke
Stofmærke
Uglenål
Sticker

100 kr.
150 kr.
10 kr.
50 kr.
Gratis

Sæt: AS-P7 - 90 og 100 år - 150 kr
Købes hos redakteuren
Brænde fra Bjerget:
Spørg sandbjerginspektøren
4586 7655 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 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.

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.

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

Returneres ved vedvarende adresseændring.

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød

