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Formand 
 

 Peter Michael Wester 5114 1976 
 Vagtelvej 1, 3060 Espergærde 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 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 2023-1 senest den 3. marts 2023. 

(Afleveret til postvæsenet den 4. november 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. 
  

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. 4 - November 2022 - 86. årgang 
 

Forsiden: Dansk mester i IPSC skydning - se side 15 
 

 

Invitation 
 
 
 

 

 
 
 

Akademisk Skytteforening 
inviterer alle medlemmer 

med familie til 
hyggeligt samvær. 

 
Der vil blive serveret 
en kold og en varm 

forfriskning samt æbleskiver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Venligst tilmelding 
senest 5. januar til kontoret 

kontor@as-kbh.dk 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 Ved Dansk Militært 
Idrætsforbunds O-biathlon 
mesterskaber den 21.-23. 
oktober var AS repræsen-
teret med seks rutinerede 
deltagere, der alle gjorde 
det godt, og flere opnåede 
at blive præmieret  

(se også Feltsport 
side 12-14). 

 

 
Kære alle,  
 
Efteråret er traditionelt præget af en række 
mesterskaber, hvor AS indenfor skydning og 
biathlon orientering opnår gode resultater. 
Hvor resultaterne resulterer i et danmarks-
mesterskab ser jeg det naturligt, at det ”fla-
ges” op overfor klubbens medlemmer. Sene-
ste danmarksmesterskab er opnået af An-
dreas Helvig Hansen ved et internationalt 
IPSC stævne på Københavns Skyttecenter d. 
22-23. oktober 2022. Andreas blev bedst af 
269 deltagere. Konkurrencen forklares bedst 
ved at gå ind på Foreningens hjemmeside på 
Facebook og se den af Andreas udlagte vi-
deo. På hele Foreningens vegne skal jeg ud-
trykke et beundringsværdigt ”tillykke” - godt 
gået, Andreas !  

(se også Skydning side 15) 

 Som I nok allerede har noteret ønsker be-
styrelsen og jeg at knytte et stærkere bånd 
mellem de forskellige sektioner i AS. Aktivite-
ter, hvor medlemmer møder hinanden, indle-
des i det nye år med Nytårskuren den 7. januar 
2023, hvor vi mødes og går en tur på grunden, 
bl.a. til Rafts Navle (se også Høje Sandbjerg 
side 9). Efter gåturen trakteres deltagerne med 
et glas og lidt godt.  

(fortsættes side 5) 
 

  

mailto:kontor@as-kbh.dk
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Aktivitetsoversigt 2022 
 

3. december 10.00 Feltsport Bøftur Se side 12 Bjerget / Rude Skov 

4. december  Hjemmeværn Bøftur Se side 11 Bjerget 

6. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning  Skolen / Privat 

13. december 19.00 Skydning Juleafslutning  DGI-byen 
 

2023 

7. januar 14.00 Foreningen Nytårskur Se side 3 Bjerget 

3. januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

7. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

11. februar 15.00 Foreningen Kranseophængning Se side 6-7 Christiansborg 

1. marts  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

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

22. april  Feltsport O-biathlon Intro   Bjerget/Rude Skov 

26. april  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

April  Feltsport Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn. Kalvebod / terræn 

6. maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget/Rude Skov 

7. maj  Foreningen Intro-dag for nye medlemmer Bjerget 

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

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning Skolen / Bjerget 

24. maj  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

11. juni  For/Sky/Fsp AS - P7/SKIF København 

11. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften  Bjerget 

24. juni 13.00 Skydning Sidste langdist. skydedag før ferien SKAK-huset / KSC 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

23. august  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

3. september  Foreningen Intro-dag for nye medlemmer Bjerget 

September 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Korsager Skole 

September 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Sept./okt.  Skydning Universitetsmatch ? 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

1. november  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 
 

 

Reservér allerede nu alle AS-datoerne i kalenderen 
 

 

 
 

 
 

Fotografer til dette nummer: Janni Fischer, Christian Saxe, ukendt, 
Sandbjerginspektøren og Redakteuren 
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       (fortsat fra side 3) 
 

 Intro-arrangementer på tværs er noget nyt. 
Første arrangement er initieret af Feltsports-
sektionen, der den 22. april har et biathlon ori 
entering introarrangement, og herefter følger 
introarrangement for nye medlemmer tilgået 
2020-2022 den 7. maj. 
 
 Sidst vil jeg løfte sløret for et tværgående 
arrangement mellem skyde-, feltsports og 
hjemmeværnet. Arrangementet er endnu ikke 
xxxxxxxx 

 

tids- og programsat, men rammen for aktivite-
ten er en feltskydning på Bjerget. Det bliver in-
teressant at se hvilken sektion, der er stær-
kest, når sammensætningen af skydningerne 
indeholder nye og anderledes elementer end 
dem skytterne og feltsportsportene sædvan-
ligvis konkurrerer i.  
 

Med løftet om ”et samlende 2023”  
 
På gensyn. 

 

Formanden  
 

 

 

Runde fødselsdage 

4276 Palle Skovhus Jensen 18. nov. 45 år 

3454 Vagn W. Laursen 25. nov. 80 år 

4777 André Gugele Steckel 25. nov. 30 år 

4585 Ida Klint 28. nov. 40 år 

4483 Lars Tuborgh 8. dec. 40 år 

3259 Svend Ovesen 13. dec. 85 år 

4715 Rico Røder Riis 13. dec. 45 år 

4003 Claus Barholm-Hansen 29. dec. 60 år 

3209 Peter N. Krarup 1. jan. 85 år 

4766 Ramsan Dubaiev 3. jan. 35 år 
 

3901 Per Aksel Bannow 8. jan. 60 år 

4185 Steen Vestergaard Andersen 25. jan. 80 år 

4219 Alexander Khalileev 28. jan. 60 år 

4738 Anders Petersen 30. jan. 45 år 

4455 Hamidreza Faghih 19. feb. 40 år 

4626 Conrad Elbouridi Scheibye 20. feb. 15 år 

4253 Lars Hartmann 21. feb. 50 år 

4751 Hasan Mohamad 25. feb. 35 år 

4757 Eskild Schroll Fleischer 26. feb. 30 år 

4637 Anders Mørk-Pedersen 9. mar. 40 år 
 

Til lykke 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
I rubrikken Runde fødselsdage i sidste  

AS-blad - # 2022-3 - manglede der et navn: 
 

4380  Thomas Skjold  9. september  60 år 
 

Årsagen er simpel - i medlemslisten var han 
noteret med fødselsdag 8. januar, så han 
blev derfor nævnt allerede i blad # 2021-3. 
 

Redakteuren beklager - ikke som redaktør - 
men dengang - i 2013 - hvor Thomas blev 
medlem, var jeg også kontor, så det er sik-
kert mig, som har lavet fejlen.   

 

 

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

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

  

http://www.as-kbh.dk/
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Stormen på København 
10.-11. februar 1659 

Igen i år følger vi traditionen 

lørdag 11. februar kl. 15.00 

med kranseophængning på monumentet i 

Kongeporten på Christiansborg 

med efterfølgende øl på 

The Dubliner på Amagertorv 

 

   at tilmelde dig 
 

 

Det er sikkert de færreste, som har fuldt 
overblik over, hvad og hvordan det ske-
te. En af de bedste - og nogenlunde kor-
te - beskrivelser af studenternes kamp 
finder man i Holger Rørdams bog 

”Studenterhistorie 1658-60” 

fra 1855, hvor man på side 100-102 får 
et rigtigt godt indtryk af kampen. 

 
 ”Endelig kom den skæbnesvangre Nat mel-

lem den 10. og 11. Februar, skjønt ikke uven-

tet; i Kjøbenhavn var man forberedt paa alt, og 

alle Mand var paa deres Poster. Kong Frederik 

red rundt fra den ene Post til den anden og 

opmuntrede enhver til at gøre deres Pligt. Den 

bedste Stemning herskede og alle vare beredte 

paa at kjæmpe til det yderste. Klokken ét flam-

mede Signalet til Angreb og snart efter udvikle-

de Kampen sig i sin fulde Styrke. Det stærkeste 

Angreb skete mod det Punkt af Forsvarslinien, 

der syntes svagest, nemlig Strækningen fra 

Vesterport til Kallebodstrand  *). 
xxxxx 

 
 Her havde Borgerne, Studenterne og 

Kjøbsvendene, Hoftjenerne og nogle faa 

Soldater deres Poster. Yderst stod Borger-

ne og forsvarede Bolværket ved Vandkun-

sten og den derhos liggende Runddel, efter 

dem fulgte Studenterne; deres Ravelin, der 

var palisaderet og forsynet med to smaa 

Feltstykker **), dækkede den hvælvede Bro, 

som førte fra Løngangen, der strakte sig fra 

det gamle Slot over Stranden hen ad Vand-

kunsten til. Løngangen selv var en smal 

grundmuret Bygning ikke bredere end en 

Kjørevej; det frosne Vand gik lige op til dens 

Mure, der ikke vare beskyttede af Palisader, 

hvorfor Svenskerne havde ladet gøre to sto-

re Petarder ***), som de agtede at sætte 

paa Muren og derved sprænge denne. For-

an den fornævnte Ravelin var opkastet en 

Vold af Isstykker, der vare overgydte med 

Vand og sammenfrosne, og saaledes ud-

gjorde et fast Værn. 

 xxxxxx 
 

 *) Kallebodstrand strakte sig dengang videre end nu; hvor nu Ny Kongensgade og Ny  
 Vestergade og Stormgade ere, var der paa den Tid aaben Strand (Fodnote fra bogen). 

**) Små kanoner (Red. bem.). 

***) Metalbeholdere fyldt med krudt (Red. bem.). 
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 Svenskerne trængte rask frem over Ismar-

ken, men paa én Gang hilsedes de af en frygte-

lig Regn af Kardesker fra Stykkerne, der vare 

opstillede paa Runddelen og Ravelinen og ”pu-

stede dikt fra sig, der Fjenden kom for dem”. 

De forreste Rækker væltede sig i Blod, men de 

næste ilede modigt frem over deres Kammera-

ters Lig, omhuggede Palisaderne, satte Storm-

stiger til Voldene og begyndte at bestige disse. 

Nu udviklede sig de hæftigste Kampscener, en 

Hagel af Granater, Stene og Bjælker regnede 

ned over angriberne; tre Gange bleve de afløst 

af friske Folk, men ligesaa ofte bleve de kastet 

tilbage. Tre Mand lykkedes det at komme op på 

Volden, men ”ingen af dem kom tilbage for at 

fortælle deres Principaler, hvad ovenpaa var 

sket og passeret”. Den svenske Oberst Gengel 

angreb med 1200 Mand Studenternes Rave-

lin, men Mogens Krag og hans Mænd vare paa 

deres Post; Svenskerne fik her en saa varm 

Modtagelse, at de neppe skulde ønske sig den 

bedre. Gengel selv faldt og en stor Del af hans 

Folk med ham. Levningerne af Angrebs- xxxxxx 

kolonnen maatte tilbage ad den Vej, de var 

kommen, ledsaget af Studenternes og Kjøb-

svendenes Kugleregn, saa langt denne kunne 

række. 
 

  Endelig sagtnedes Angrebet, Kong Karl 

havde modtaget en dyrekjøbt Lærdom om, at 

det ikke er Spøg at angribe et Folk, der kjæm-

per for sin Tilværelse. Endnu et Angreb forsøg-

te han ved Østerport, hvor Hollænderne havde 

deres Post, men med lige saa daarligt Udfald. 
 

 Da Dagen gryede, førte han Levningerne 

af sin Hær tilbage til den befæstede lejr ****), 

men den opgaaende Sol beskinnede Hundre-

der af tapre svenske Mænds Lig, spredte rundt 

om paa den blodbestænkte Kampplads. Inden 

for Voldene tonede Takkesange til Herren, 

som naadig havde holdt sin Haand over Dan-

marks Hovedstad og gjort Fjendernes Anslag 

tilskamme. 
 

 Tabet paa dansk Side indskrænkede sig til 

17 døde og omtrent ligesaa mange saarede”. 

 
****)   Svenskelejren, eller Carlstad, som svenskerne kaldte den, lå i nuværende Brønshøj. 

(Red. bem.). 

 
 

 

Det er den indsats, vi mindes 

lørdag 11. februar kl. 15.00 
 

Vi håber, at mange - gamle og 
unge - vil ønske at være med. 
 

Af hensyn til bestilling af bord 
på The Dubliner bedes I 

 

tilmelde jer senest  
5. februar 

til Svend Mørup 

3136 0244 eller 
svend.moerup@mail.dk  

 

Baggrunden for vores kranseophæng-

ninger er en bestyrelsesbeslutning fra 

19. april 1918. I referatet kan man læse: 
 

”Fra Komitéen for Mindegaven over Kø-

benhavns Forsvar i 1659 var indgået Fo-

respørgsel om Foreningen vilde modtage 

et Beløb paa 180 Kr. og forpligte sig til 

hvert Aar ved Tavlen paa Christiansborg 

at ophænge en Krans signeret paa det 

ene Baand ”10 - 11 Februar 1659” og paa 

det andet Baand ”Akademisk Skyttefor-

ening”. Det vedtoges med Tak at modta-

ge Beløbet og paatage sig den dermed 

følgende Forpligtelse”. 

  

mailto:svend.moerup@mail.dk
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Øvelsesterrænet 
 

Vådområderne 
 
Her ved afslutningen af en solrig 
sommer er det tid til at gøre status 
over øvelsesterrænet. Tørken har 
præget landskabet, selvom det gene-
relt har det godt. Men vandstanden i 
Søen er faldet så meget, at jeg skøn-
ner, der mangler ca. en halv meter. 
Udviklingen har været i gang en år-
række, hvor vinterens sne og regn ik-
ke helt har kunnet kompensere tabet 
fra forår og sommer.  
 
 For Søen betyder det færre frøer, 
og Mosehullet er lidt mindre. 
 
Men for Rafts Navle, vådområdet 
nord for Søen, er det helt galt.  
 

 
 

Rafts Navle, som den ser ud i dag 

Se navlens oprindelse og udvikling   

 Der står nu en umotiveret klat dunhammer 
midt i græsset. At tænke sig, at da vi for få år si-
den skulle stille skydebanerne op til pistol ter-
rænskydningen, og her havde behov for at be-
skære disse dunhammer, måtte jeg gøre det fra 
en båd.  
 
 På Søen, som er groet ganske meget til, er vi 
ved at forøge vandfladen ved at skære bevoks-
ningen, som hovedsagelig består af sumppadde-
rokken, med en gammeldags le under vandet. 

 

 
 

Ulrik med slagleklipperen 

 

De åbne områder 

 
Det er vigtigt for at bevare landskabets karak-
ter, i kommunens plejeplan kaldt skovbryns-
agtig, at sikre de åbne områder, som enge og 
overdrev. Overdrev bliver det dog aldrig, da 
der ikke længere er store græssende dyr.  
 
 Derfor slår vi de områder, som ikke er 
plæner, en til to gange om året. Det er et om-
fattede arbejde, som vi de senere år har haft 
problemer med. De mange enkeltstående sto-
re træer og det kuperede terræn gør det van-
skeligt for moderne traktorer. 
 
 Vi har forsøgt meget, fra selv at gøre det 
med buskrydder til leje af robotklippere. I år 
har vi med held udliciteret opgaven til et firma 
med en robotslagleklipper. På billedet man 
ser hvordan.  
 
 Det nye åbne område, som forbinder 
håndboldbanen med Rafts Navle, er tillige 
behandlet med en grenknuser, en stor metal-
tromle med pigge. 
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Rafts navle ? 
 
Der findes ingen beretning, som kan bekræfte, hvordan og hvornår navnet er opstået. 

 Kunne være interessant, men det er usandsynligt, at nogen kender historien, når selv 
Henrik Franck ikke kender den. 

 
Men det er med stor sandsynlighed  

 872 Carsten Raft 

  28. april 1895 - AS medlem 1913 -  30. november 1965 

 Kjæft XXV i 1916-17 - dvs. samtidigt med, at AS fik Bjerget 

 Medlem af AS bestyrelse 1918-19 

 Journalist ved Nationaltidende 

 Folketingsmedlem 1935-64 for Det Konservative Folkeparti 

som har udført et eller andet tappert - eller måske snarere - uheldigt ? 
 
Billedbogen om Høje Sandbjerglejren 

 Rafts Navle nævnes første gang i bogen på p. 39 i en beskrivelse af landskabet i 1928, 
Den ses ikke på billedet, og da det er Henrik Francks senere billedtekst, kan det ikke do-
kumentere, at søen eller navnet var opstået allerede i 1928. 

 På bogens luftfotos ses, at Rafts Navle har skiftet størrelse flere gange i årenes løb: 
 

           
 

1923 - p. 33 
Der anes 
en fugtig 
lavning 

1932 - p. 49 
Lavningen 
kan ikke 
ses 

1954 - side 91 
Ses nu som 
en meget  
tydelig sø 

1966 - p. 105 
Navlens 
største ud-
strækning 

1993 - p. 142 
Mindre sø 
med skygger 
fra buske 

2011 
Meget tydelig 
sø på O-kort 
over lejren 

 

Fra 1954 ses også den store fyr, som faldt i 2005-07 (se blad 2022-2 - side 11) 
 

 

 
 

 

 

Vil du vide mere om  

Høje Sandbjerglejren - Bjerget 

er Henrik Francks billedbog fra 2002  
det helt rigtige sted at finde det. 

Han har det hele med - næsten - men dog 
ikke alt - f.eks. kendte Henrik ikke historien 
om Rafts Navle - men næsten alt andet. 

 
 
 
 
 

 

Køb bogen 
 

Se side 18 
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Skoven 
 
Selvom en del af øvelsesterrænet plejes ef-
ter metoden ”næsten urørt”, fælder vinden 
ind i mellem træer, som er i vejen. Ofte flet-
ter de deres kroner ind i nabotræer. Sidst 
var det et kirsebærtræ ved skyttehullerne li-
ge nord for Rafts navle.  
 
 Her skar vi 90 cm stykker nedefra af 
stammen. For hvert stykke bliver stammen 
mere og mere lodret og samtidigt kortere og 
lettere. Til sidst kan vi så med et tov i kro-
nen af træet trække det fri, så det falder 
ned og kan skæres op. Til trækningen an-
vendes vor gamle Massey-Ferguson traktor 
eller den lille havetraktor via en kasteblok. 

 

  Nedtrækning af kirsebærtræ 

 
Nyslåede åbne områder 

 
 Da sandbjerginspektionen har solgt 
ganske meget brænde på det sidste, så 
meget, at vi nu har stoppet yderligere salg, 
vil vi til vinter fælde større enkeltstående 
træer på de åbne områder så brændeskuret 
atter kan blive fyldt. Det glæder vi os til. 
 

Skydebaner 

 
Blandt andet på grund af Coronaen er tradi-
tionen med terrænskydninger brudt de se-
nere år. Mange skiveopstillinger er groet til 
og standpladsernes fysiske markering for-
svundet. I forbindelse med fornyelse af 
skydetilladelsen er inspektionen gået i gang 
med at genskabe disse forudsætninger for, 
at vi kan skyde.  

 
Skiveopstilling med planke og riller 

 
 På billedet ses den nye skiveopstilling 
for biathlon banen med en delvis prøveop-
stilling. Planken, som markerer skiverne, 
har riller, hvor Kurvinen-målenes ben kan 
stå. Med markering af standpladserne og 
nye skiveopstillinger kan skydningerne 
nemt iværksættes. 

 
3801 Hoff 
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 AS jubilarer, 

 hjemmeværnssektionens medlemmer 

 og alle andre AS medlemmer. 

 
 Den høje Kjæft inviterer alle til årets 

 

 

 

 
 

som finder sted på Bjerget,  

søndag den 4. 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. 

Men I skal huske sangbogen. 
 

Påklædning Uniform eller pæn civil. 

Jf. traditionen bedes I tage jeres store ordener og medal-

jer på - det er jo ikke så ofte, I får lejlighed til at lufte dem. 
 

Tilmelding Af hensyn til forplejningen 

 Senest 25. november til kontoret 

 kontor@as-kbh.dk 

  

mailto:kontor@as-kbh.dk
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Feltsportssektionen til bunkebryllup i det nordjyske 
21. - 23. oktober 2022 

 

 

 
F-104 Starfighter 

på Flyvestation 
Ålborg 

 

 Christian Saxe 

 Jørgen Pedersen 

 Janni Fischer 

 Lasse Helweg 

 Kai Willadsen 

 Peter Wester 

 
 
Jævnligt bliver Forsvarets skrantende tilstand 
omtalt i dagspressen, og prioriteringen af res-
sourcer betyder som oftest, at diverse militære 
idrætsmesterskaber som oftest ikke får nævne-
værdig opmærksomhed. 
 

 Danmarksmesterskaberne i O-biathlon blev 
med kort varsel inkorporeret i Åbent Dansk Me-
sterskab i Biathlon, og ved samme lejlighed af-
vikledes en landskamp mellem det danske og 
xxxxxx 

det svenske biathlonlandshold, og så nævnes 
det ikke, at man også gjorde arrangementet til 
en afdeling i World Cup Biathlon Orienteering. 
 

 Feltsportsudvalget støttet af en mindre 
hjælperskare påtog sig at arrangere det sam-
mensurium af mesterskaber med udgangspunkt 
fra Hvorup Kasernes skydebane, og der skulle 
løbes diverse orienteringsløb i det omkringlig-
gende øvelsesterræn. 
 
 

 

 

     Feltsportssektionens årlige  

der afholdes med udgangspunkt fra Bjerget lørdag 3. december 2022. 

Fremmøde kl. 1000 omklædt til O-løb. 
 

Der tilrettelægges en mesterskabsbane og en kortere regulær bane. 
 

Tilmelding med angivelse af bane sendes pr. mail til 

Jørgen Pedersen (udestue@gmail.com) og Janni Fischer (opost31@mail.dk) 

Tilmeldingsfrist: 27. november, kl. 1200. 
 

Arrangørteamet udsender opfølgende mail til feltsportssektionens medlemmer. 
 

Der kan indtages egen medbragte frokost og foreningen trakterer med fluider. 
 

Glem ikke sangbogen. 
 

  

mailto:udestue@gmail.com
mailto:opost31@mail.dk
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 Umiddelbart lød det ikke som det mest op-
hidsende terrænvalg, men trods dette valgte en 
trofast samling feltsportsudøvere fra AS at drage 
mod Flyvestation Aalborg, hvor der var stillet 
pæne indkvarteringsfaciliteter til rådighed, om 
end det kom lidt bag på enkelte deltagere, at 
man skulle ud på gangen for at dele toilet og 
bad med bygningens øvrige beboere. 
 
 Fredag 21. oktober skulle Janni Fischer, Hø-
je Formand Peter Wester, feltsportsinspektøren 
Christian Saxe, Kai Willadsen og nærværende 
skribent deltage i stafet med to 2-mandshold, 
hvor Janni Fischer indgik på et mix-hold med en 
løber fra IF Karup. 
 

 Man må aldrig glemme, at netop som man 
tror, at man har oplevet alt, da vil universet en-
tydigt minde selvsikre løbere om, at man pine-
død skal have ører på stilke, når manøvreplanen 
for gennemførelse af stafetløbet demonstreres. 
 

 Stafetten gennemførtes efter gammelkendt 
plan med løbe-skyde-løbe-skyde, og dermed 
burde intet kunne gå galt, men vi blev klogere. 
 

 Foreningens tre førstetursløbere forsvandt 
ud i skoven, og efter kort tid dukkede både 
Janni og Høje Formand op på skydebanen igen 
og gennemførte liggende skydning og løb ud på 
2. O-sløjfe, men inspektøren var intetsteds at 
se! Bekymringerne tog til, da alle førsteture ef-
terhånden havde passeret skydebanen, og det 
var nærliggende at antage, at inspektøren må-
ske lå ude i buskadset med en skade. Pludselig 
dukkede han op på skydebanen, og han blev i 
forbifarten spurgt til om han var ved godt hel-
bred, hvilket han bekræftede, og det gjorde ikke 
mysteriet mindre mystisk. 
 

 Efter skydning løb inspektøren til skiftezo-
nen og krævede at få et nyt kort med 2. O-
sløjfe. Hjælperne i skifteområdet var forvirrede 
på et højere plan, men det lykkedes hende at 
forklare, at begge O-sløjfer var trykt på samme 
kort, og dermed dæmrede det for os, at inspek-
tøren havde løbet begge sløjfer i den tro, at det 
kun var 1. sløjfe, der var på kortet. Han måtte 
derfor ud og gennemføre 2. sløjfe igen for at 
kunne opnå et godkendt gennemløb af den 
samlede stafetbane og selvfølgelig var 2. sløjfe 
den med afstand den længste af de 2. løberun-
der. Inspektøren endte med at have løbet næ-
sten 9 km., før han kunne give stafetten videre 
til nærværende skribent. 
 

 
 

 
 Ihukommende at intet er slut før en vægt-
mæssigt udfordret vokalist har sunget, valgte 
jeg at sætte det allerlængste ben forrest og 
midtvejs på min 2. sløjfe fik jeg kontakt med 
Kai Willadsen, og dermed endte det hele med, 
at AS fik 2. og 3. pladsen i klassen Oldboys. 
Janni og stafetmakker fra Karup fik 3. pladsen 
i Mix-klassen. Således bragte dagen trods alt 
pæne placeringer. 
 

 Øvelsesterrænet viste sig at være letløbet 
uden de helt store udfordringer, hvad angik 
det orienteringsmæssige, men vi skulle blive 
klogere om lørdagen til den klassiske konkur-
rence. 
 

 Den klassiske konkurrence med skydning, 
punktorientering og fri orientering blev en stor 
mundfuld for en stor del af deltagerne, hvor 
det skal nævnes, at - udover Danmark - var 
der repræsentation fra Sverige, Finland, Tysk-
land, Polen, Ungarn og Skotland. 

 

 Punktorienteringen var tilrettelagt i den 
mest detaljerige og uoverskuelige del af øvel-
sesterrænet, hvor et utal af hjulspor, moun-
tainbike-spor og diffuse stier gjorde det svært 
at holde kortkontakt, og der blev uddelt masser 
af strafpoint til de fleste løbere. Den frie orien-
tering gav også en del løbere sved på panden 
på mere end én måde, og banelægningen var 
generelt af høj kvalitet. Det endte med, at in-
spektøren fik 2.-pladsen i Veteran-I, Kai Wil-
ladsen fik 1.-pladsen i Veteran-II og Janni Fi-
scher tog 3.-pladsen i Old Girls. Desuden tog 
inspektøren, Kai og nærværende skribent 2.-
pladsen i holdkonkurrencen. 
 

 Søndagens sprint bragte Kai på 2.-pladsen 
i Veteran-II, og Janni fik 3.-pladsen i Old Girls, 
mens vi øvrige deltagere fra AS indsamlede 
værdifulde erfaringer. 

(fortsættes) 
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 Samlet set blev det et velgennemført arran-
gement med høj kvalitet i alle discipliner, om 
end vi godt kan frygte for, om feltidrætterne ori-
enteringsbiathlon og feltsport kan overleve i det 
lange løb henset til de store udfordringer med 
at finde myndigheder, som vil og kan påtage sig 
arrangøropgaven. 
 

 Der deltog 82 løbere i stævnet, og lidt over 
halvdelen var udlændinge. Ved årets DM felts-
port dukkede 26 deltagere op, hvoraf hver tred-
je var fra AS. Der bruges således ressourcer på 
at glæde begrænsede deltagerskarer, og det vil 
kræve en holdningsændring i Forsvaret gene-
relt, om ikke disse fascinerende idrætter skal 
ende i graven inden for en overskuelig årrække. 
 

Jørgen Pedersen 
 

 

 
     AS-O kagen er ikke nævnt i refe-
ratet. men den blev nydt på værelset, 
hvor AS-holdet afholdt strategimøde 
før den klassiske disciplin. Efter si-
gende var kagen god ? Vi glæder os 
til, at Janni gentager kunststykket.  

(Red. bem.) 
 

 
 

 
8 

 
 
Efter ansøgning på Foreningsportalen for peri-
oden 1. august 2022 - 30. juni 2024 fik vi den 
25. april 2022 tildelt vor sædvanlige sal på Hu-
sum Skole, medens vi ikke fik tildelt fuld tid på 
Korsager Skole. 
 
 Da der blev åbnet for ansøgning af resttider 
var Kultur- og Fritidsforvaltningen som altid me-
get behjælpelig, og vi fik den 13. juni tildelt sa-
len i 1½ time om fredagen på Korsager Skole, 
men rykket ½ time frem, - meget bekvemt ! 
 
 Vi kom således i gang den 6. september og 
med moderat tilslutning, idet flere gymnaster ik-
ke var færdige med at holde sommerferie! Ret 
hurtigt blev vi dog fuldtallige med 11-14 delta-
gere hver træningsaften.  

 

 
 
 
 
 Næsten lige så hurtigt blev salen på Kor-
sager Skole vandskadet og lukket indtil nytår, 
uden at vi fik tilbudt erstatningssal. Vor træner 
Leif forsøgte imidlertid efter nogle fridage sit 
nøglekort på den tomme nabosal, hvor vi så 
har været siden ! Forvaltningens nye skitse 
med rumnummerering viser imidlertid, at den 
sal vi nu bruger, er den rigtige, og at vi såle-
des har brugt den forkerte sal i årevis !! 
 
 Juleafslutningen den 6. december nærmer 
sig, og gymnasterne får snart mulighed for at 
melde sig og stille sine private omgivelser til 
rådighed for arrangementet. 

3098/PML 
 
 

Tirsdag kl. 16.55 - 18.30 

Husum Skole, Drengesal 37, 

Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 16.25 - 18.00 

Korsager Skole, Sal 73,  

Gislingevej 14-16, Husum 
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Andreas Helvig Hansen Dansk mester for andet år i træk 
 
Ved et internationalt IPSC *) 
stævne på Københavns Skytte-
center den 22.-23. oktober blev 
Andreas Helvig Hansen placeret 
som nr. 1 i Open Class. 
 

 Andreas’ resultat var 8% bedre 
end skytten på 2. pladsen.  
 

 Andreas genvandt dermed det 
danske mesterskab, som han sid-
ste år vandt for første gang ved en 
konkurrence i Dall **). 
 

 Open Class er IPSC skytter-
nes Formel 1. Her må skytterne 
benytte rekylbremse, rødpunktsig-
te og kan have flere skud i maga-
sinerne end skytterne i de øvrige 
klasser. 
 

 Andreas blev også placeret 
som nr. 1 blandt alle 219 deltagere 
i konkurrencen. 

3745 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         
               

 

 
*) IPSC = International Practical Shooting Confederation. 

**) Skydebanen i Dall ligger øst for Svenstrup, lidt syd for Aalborg. 

***) AS arkivfoto og fra Andreas’ Facebook-side. 

 

 
 
 

 
 

   Feltsportssektionens Bøftur 3. december Se side 12 

   Hjemmeværns / foreningens Bøftur 4. december Se side 11 

   Gymnastiksektionens juleafslutning 6. december 

   Skydesektionens juleafslutning 13. december 

   Kranseophængning på Christiansborg 11. februar Se side 6-7 

 
 
  

***) 
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Meddelelser fra Akademisk Skytteforenings Skydesektion 
 
For 50 år siden - i 1972 - inde-

holdt skydesektionens skydeprogram 

ikke mindre end ca. 60 aktiviteter 

- forår 38 og efterår 22. Alle ak-

tiviteterne - store og små - blev 

indtil 1971 refereret med samtlige 

resultater i AS-bladet, hvilket man 

tilsyneladende fandt ”for meget”.  
 

 Det besluttedes derfor, at sek-

tionen skulle udgive sit eget til-

læg til bladet - ”skyde-nyt”.  
 

 Dette begrundes i indledningen 

til nr. 1 - Januar 1972 således: 
 

Med denne udsendelse starter in-

spektionen et forsøg på at syste-

matisere den skriftlige kontakt 

med skyderne. Anledningen til, at 

det netop blev nu, at den gamle 

idé med ”Nyt fra Inspektionen” 

tages op, er beslutningen om af 

økonomiske grunde at begrænse 

stoffet i medlemsbladet for A.S. 

 

 ”skyde-nyt” blev i 1972 til et 

fyldigt kompendium med 8 numre og i 

alt 71 tætskrevne A4-sider. 

 

 Det fortsatte i 1973, men fra 

1974 fandt resultaterne igen vej 

tilbage til AS-bladet - tilsynela-

dende efter at den mangeårige re-

daktør Poul Petri forlod posten. 

 

 ”skyde-nyt” blev produceret af 

1. skydeinspektør 3415 Bjarne Sand-

dahl, som senere - fra 1975 - var 

AS-bladets redaktør helt frem til 

2004, og 3745 Finn Scheibye m.fl. 

Det blev skrevet og trykt fra 

spritstencils, og sendt med brev 

til sektionens medlemmer. Et ikke 

ubetydeligt arbejde. 

 I nr. 1 kan man læse vejled-

ningen hertil: 
 
 

Når DU får en stencil med be-

sked om at skrive om en eller 

anden A.S. begivenhed på den, 

skal du bemærke følgende: 

1) Inden skrivning: Fjern mel-
lemlægspapiret. 

2) Skriv på maskine med hårdt 
anslag eller i hånden på et 

hårdt underlag. 

3) Skriv og tegn kun i det her 
angivne felt. 

4) God fornøjelse. 
3415 

 

 
 Det siger sig selv, at ”skyde-

nyt” primært blev brugt til sky-

deprogrammer, referater og re-

sultater, og deltagelsen var 

stor, så dem var der mange af. 

Jeg vil påstå, at 1972 og 1973 

må være de år, som har de mest 

komplette resultatlister i AS’s 

historie. 
 

 Men der var også andet, f.eks. 

 Indkaldelser til julestue 

og andre begivenheder og 

til geværeftersyn. 

 Beskrivelser af patronlega-

tet og af nye skydeprogram-

mer og skivetyper. 
 

 Kort sagt - alt det, som pri-

mært - eller kun - har interesse 

for skyderne.  

 

 Men der var også f.eks. en på-

mindelse om TRÆFÆLDNING på Bjer-

get, hvor nogle skydere dengang 

deltog, hvilket de meget gerne 

må lære lidt af i dag. 
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 Især et referat påkalder sig me-

re generel interesse, nemlig 
 

Skydermøde 28. september 1972 
 

som viser, at mange af nutidens 

problemer også fandtes dengang. 
 

 Dagsordenen var: 
 

1) Er der for mange arrangementer 
eller for få skytter ? 

2) Hvordan får vi flere medlemmer ?  

3) Hvordan får man skytter til at 
reflektere på skriftlige hen-

vendelser ? 

 Tre evigt tilbagevendende 
problemer, som jeg tror alle 

vores frivillige ledere er 

stødt på flere gange. 
 

4) I lyset af hovedforeningens 
svigtende økonomi: Hvorfra 

skal inspektionens evt. eks-

traudgifter hentes hjem ? 

5) Udfyldning af posterne i med-
følgende organisationsskema. 

 Ingen forening kan fungere, 

uden at der er nogle, som er 

frivillige til at yde en 

indsats for fællesskabet. 

 Det gælder dengang og i dag. 

 

 Selv om organisationen ikke 

holdt særligt længe, viser skema-

et herunder de mange opgaver, som 

skal løses af de få, som har på-

taget sig et ansvar herfor. 

 

Jeg håber, at nogen, som læser 
dette, vil tænke over det og mel-
de sig til nogle af opgaverne. 
 

Der er et stort behov for det.  
 

3740 
 

Kilde: 3512 Svend Mørups arkiv 
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3745 

SCHEIBYE 

KALVEBOD- 

CHEF 
 

3586 

HARTLEV 

STÆVNE- 

CHEF 
 

3467 

RUMP 

FELTSKYTTE- 

CHEF 
 

3448 

SCHEIBYE 

VELFÆRDS- 

CHEF 
 

3560 

SKJØTT 

1. SKYDE- 

INSPEKTØR 
 

3415 

SANDDAHL 

ØKONOMI- 

CHEF 
 

3512 

MØRUP 

1972 

Skydesektionen 
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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 
 

 
 
 
 

 
 

 

Se side 3 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Se side 11 
 

Alle AS medlemmer er velkomne 

  

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. 
 
 

 
 

 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. 

 
 

  

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


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


