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Sektionerne  
Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,  
afleveres til redaktionen inden deadline. 
 
Tekst og billeder bedes afleveret i læsbar elektronisk form. 
Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt 
 
 
Stof til næste nummer senest den 20. august 2009 
 
Afleveret til postvæsenet den 28. maj 2009 
 
 
Adresseændringer Skal sendes både til 
 kontoret og til Postvæsenet 
 
ISSN 0901-5280 DTU-Vester Kopi, 2800 Kgs. Lyngby 
 

 
Meddel din e-mail adresse til kontoret 

Vi mangler pt. ca. 100 adresser, og nogle af de, vi har, er ikke længere gældende. 



 
Medlemsblad for 

Akademisk  
Skytteforening 

 
 
 

   
  

Gør det til en tradition sammen  
med familie og venner at fejre 

 

  

  
 
Det kan ikke 
overraske nogen, at det er 
 

  

  
 
Tur til Toppen 
God middag 
Hyggeligt samvær 
Bål & båltale 
Midsommervise 
Afslutning  
       ca. kl. 22.00 
 
                      FORMANDINDEN VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR EN GOD MIDDAG 
   SANDBJERGINSPEKTØREN VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR ET GODT BÅL 
                           DELTAGERNE VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR DEN GODE STEMNING 
 

Af hensyn til mængden af mad må formandinden have jeres TILMELDING 
senest  fredag den 19. juni på tlf.: 4817 0017 eller e-mail: formand@as-kbh.dk 

 

Prisen er uforandret kr. 60,- / børn kr. 30,-+ fluider til Bjergets rimelige priser. 
 
Se invitationen i farver på www.as-kbh.dk under FORENINGEN, NYHEDER 
 

 
Redaktionen beklager, at billederne i nr. 1-2009 ikke levede op til ønsket standard.  
En del af forklaringen - konvertering fra PageMaker - blev givet på denne plads i bladet, men  
vanskelige lysforhold og originalbilledernes opløsning mv. må også have været medvirkende. 
Den - i nr. 1-2009 - nævnte overgang til ny redaktionsform, hvor bladet laves i Word i stedet for som  
hidtil i PageMager er indført, og resultatet kan ses i dette nummer - forhåbentligt tilfredsstillende.  
Kommentarer hertil og til bladet generelt modtages meget gerne. Redaktionen 
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Foreningen 
 

 
 

 

             Afdød              
 
 3848 Anders Ølgaard 25. april 2009 

(nekrolog side 15) 
 

Æret være hans minde 
  

 
Runde fødselsdage 2009 

 
 13. juni 0022 Erik Hart Hansen 90 år 
 1. juli 4220 Kristian J. Krogsgaard 80 år 
 16. juli 3524 Ulf Scheibye 65 år 
 17. juli 2495 Ole Behn 80 år 
 4. aug. 2423 Åge Lorentzen 95 år 
 18. aug. 4167 Erik Kragholm Knudsen 70 år 
 21. aug. 3818 Peter Pajhede Nielsen 60 år 
 23. aug. 0010 Jørgen Mundt 90 år 
 25. aug. 0171 Edvard Zeuthen 90 år 
 31. aug. 4206 Carsten O. Sveding 50 år 
 7. sep. 4146 Niels Kristian Schmidt 35 år 

 
 
Arrangementer 2009 
6. januar 19.00 Skydning Sæsonstart DGI-byen 
6. januar 17.00 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole 
2. februar 19.30 Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsportsinspektør 
11. februar 14.00 Forening/Hjv Kranseophængning Christiansborg 
21. marts  Skydning Sæsonstart Kalvebod / SKAK-huset 
x. marts  Skydning Rengøringsdag Kalvebod / SKAK-huset 
23. april 18.30 Forening Gule ærter Bjerget 
23. april 20.00 Forening Generalforsamling Bjerget 
25. april  Skydning Præmiefest Bjerget 
26. april  Skydning Pistol terræn Bjerget 
4. maj 17.00 Forening Arr. m/ foredrag Bjerget 
16. maj 10.00 Feltsport Klubmest. O-løb Bjerget 
19. maj 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / Bjerget 
 
 
13.-14. juni  Foren./Sky./Fsp. AS-P7 København 
23. juni 19.00 Forening Sct. Hans aften Bjerget     (invit. side 3) 
16. august  Skydning Sæsonstart - pistol Kalvebod / SKAK-huset 
23. august  Skydning Sæsonstart - langdist. Kalvebod / SKAK-huset 
x. september 16.30 Gymnastik Sæsonstart ? 
  Forening AS-skovtur Ikke i 2009 
19. september  Feltsport Klubmest. O-biathlon Bjerget 
26.-27. sept.  Skydning Universitetsmatch København 
x. oktober 19.00 Skydning Årsmøde DGI-byen 
x. oktober  Skydning Sæsonafslutn. - langdist. Kalvebod / SKAK-huset 
5. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget 
6. december ? Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
x. december 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning ? / KB’s tennis-lokaler 
? ? Forening Vinterstue ? Bjerget ? 
x. december 19.00 Skydning Sæsonafslutning DGI-byen 

 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 
HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
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I 1965 tegnede jeg dette lille selvportræt til mit ”Ex 
Libris”. Jeg må have været forudseende, for sce-
nen er stort set den samme i dag, blot er kaffekop-
pen i skrivende stund udskiftet med et glas juice. 
 
Et er INTERESSE; det er den, som starter det 
hele. Noget andet er INITIATIV, som omsætter 
interessen til noget tredje, AKTIVITET. Hertil 
kommer noget fjerde, nemlig VILJEN, uden hvilken 
det hele går i stå igen. Det femte er ADMINI-
STRATION, og den kan man heller ikke undvære. 
 
Alle mener vist, at aktivitet er godt, og at det er det, 
det drejer sig om, og det er jo også rigtigt nok, men 
man synes også at glemme, at den kommer ikke 
uden initiativ og vilje. Alle synes nok, at administra-
tion er kedeligt, men kendsgerningen er, at de 
færreste nye idéer kommer, mens man dyrker 
aktivitet. De kommer i stedet, når man tænker over 
tingene bag stablerne på skrivebordet. 
 
Det derfor nedslående, når jeg kan konstatere, at 
mine forsøg på at få blot nogle få medlemmer til at 
interessere sig for, hvad vi skal og vil i fremtiden i 
den grad mislykkes. Som det ses i højre spalte, er 
der kommet en ny hjemmeside. Der er - under 
”gamle nyheder” en opgørelse over nogle af de 
mange forespørgsler, jeg har stillet her i bladet i 
det sidste par år. Det er stærkt deprimerende, at 
jeg må skrive: ”Desværre har medlemmernes 
reaktioner været ”beklageligt fåtallige” - for ikke at 
være ærlig og sige ”nul-tallige””. Og med ”0” mener 
jeg virkelig ”NUL”. Ikke én eneste reaktion.  
 
Alle disse forespørgsler er stadig aktuelle. Kig 
derfor på hjemmesiden eller i de tidligere numre af 
bladet og kom med reaktioner.  
 

 
 

Bladet  vs.  hjemmesiden 
 
I vore dage går mere og mere fra det 
”skrevne på papir” over til det elektro-
niske på skærm. Sommetider får man 
faktisk indtrykket af, at de fleste mener, 
at papir er gammeldags.  
 
Hjemmesiden bruges til gengæld 
mere og mere, og opdateringen af den 
er jo en løbende proces. Den har nu 
fået et nyt LAYOUT og er gjort mere 
aktuel med nye sider med NYHEDER 
og flere andre nye tiltag. Herudover er 
der links til et DEBATFORUM, hvor du 
kan give dine meninger til kende. Kig 
også på den ny hjemmeside, og lad 
mig høre, hvad du mener om den ? 
 
Denne udvikling giver naturligvis an-
ledning til overvejelser, som igen rejser 
en række spørgsmål, f.eks. disse ni: 
 

1. Læser du bladet ? 
2. Læser du hjemmesiden ? 
 

3. Er bladet nødvendigt ? 
4. Er hjemmesiden nødvendig ? 
 

5. Behøver vi sende blad til alle ? 
 

6. Ønsker du at modtage bladet ? 
7. Kan hjemmeside erstatte blad ? 
 

8. Hvad får vi ud af det ? 
9. Kan vi spare de udgifter ? 

 
Væsentlige spørgsmål - i lighed med 
de forespørgsler, som er nævnt i 
venstre spalte - som du gerne må 
besvare (og sende svarene til mig). 
 

 
 

DU  KAN  NÅ  DET  ENDNU 
 
Vi er faktisk interesserede i at høre, 
hvad medlemmerne mener om de 
forskellige emner. 

Erling Heidler 
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Salg 
  

 
Brænde fra Bjerget (se annoncerne) 

 
Historiebøger Sandbjerg 
 fotobogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1911 1916 & 1926 1936 og 1937 1966 1981 2002 
 Udsolgt 100 kr. 75 kr. 10 kr. 50 kr. 180 kr. 
 

Sæt historiebøger (- 1911): 350 kr. / Sæt (- 1911) + fotobogen: 500 kr. 
 
 
 
 
 
 
 Sangbog 
 50 kr. 
 Stofmærke 
 Blazermærke 150 kr. 10 kr. Uglenål 
 50 kr. Sticker 
Køb hos: Kan afhentes gratis 
 Formanden Slips (grøn/bordeaux) 
 4817 0017 / formand@as-kbh.dk eller Fås i silke eller polyester 
 Sandbjerginspektøren Købes direkte på www.bensonandclegg.com 
 4588 2044 / sandbjerg@as-kbh.dk Slips nr. 135: Sherwood Foresters 
 
 
 

 

Foreningen 
 

 

Ny hjemmeside 
 
Den 27. april blev den ”gamle” hjemmeside ud-
skiftet med en ny. 
 
De væsentligste ændringer er: 
 Nyt layout. 
 Nyheds-sider, som vil bringe nyheder, invita-

tioner, resultater, referater mv., både for for-
eningen og sektionerne. 

 Et fotogalleri, hvor man kan se - og også selv 
få indlagt - fotos om AS. 

 Samling af kontaktoplysningerne til et sted, 
 Link til AS-debatforum, et testforum oprettet 

af Morten Hammer, hvor medlemmerne kan 
give deres meninger til kende. 

 
 

 Forbedret mulighed for at se, hvordan man 
bliver medlem. 

 Øget mulighed for at bevæge sig rundt mel-
lem siderne. 

 Øget mulighed for at gå direkte fra hjemme-
siden til eksterne samarbejdspartnere. 

 Ny oversigtsside, hvorfra man kan gå direkte 
til de ønskede sider. 

 
Sektionerne og medlemmer kan få deres nyhe-
der, invitationer, referater, debatindlæg, fotos, 
annoncer mv. lagt ind på siden. 

Blot send det til kontoret. 
 

B R U G   H J E M M E S I D E N 
www.as-kbh.dk 
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Oversigtssiden i det ny layout. 

I farver på skærmen ser det noget bedre ud. 
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Foreningen 
 

 
Referat af generalforsamlingen
den 23. april 2009 
på Høje Sandbjerg 
 
Dagsorden jf. vedtægternes § 27, stk. 3: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren forelægger det reviderede 

regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Kassereren forelægger budget til god-

kendelse 
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-

ant, jf. § 24 
9. Valg af repræsentanter til organisationer 

uden for Akademisk Skytteforening 
10. Eventuelt. 

 
ad 1. Valg af dirigent 
 
Formanden foreslog 2966 Mogens Løppenthien 
valgt til dirigent, hvilket blev vedtaget med akkla-
mation.  
 
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlig-
hed jf. vedtægterne, idet indkaldelsen med for-
slag var udsendt i bladets nr. 1, afleveret til post-
væsenet den 9. marts. 
 
Han gennemgik afstemningsreglerne og konsta-
terede, at der – jf. vedtægternes § 29, stk. 2 – var 
mødt 22 stemmeberettigede medlemmer. 
 
ad 2. Formanden aflægger beretning 
 
Formanden indledte med at bede forsamlingen 
mindes de i 2007 afdøde medlemmer: 
 1484 Mogens A. Jensen 31. januar 
 3484 Jørgen Sørensen Marts 
 882 Chr, Vilhelm Fahrner 27. april 
 1197 Ulf Kjær-Hansen 28. juli 
 469 Hans Thranow 1. september 
 109 Erik Wahl 10. oktober 
 1834 Georg Schoubye 31. oktober 
Æret være deres minde. 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2007 i alt 
222 medlemmer (fremgang på 2), fordelt således: 
 Aktive 163 (+ 4) 
 Livsvarige 5 (- 1) 
 Passive 54 (- 1) 

Disse fordelte sig på sektionerne således (idet 
nogle er noteret med tilknytning til flere sektio-
ner):  
 Skydning:  109 (+ 8) 
 Gymnastik:  26 (- 2) 
 Feltsport:  31 (+ 6) 
 Hjemmeværn:  44 (+ 4) 
 Uden sektionstilknytning: 39 (- 9) 
 
Herefter berettede formanden således: 
 
Det er en stor glæde at se, at kurven er knækket, 
og at mange års medlemstilbagegang er vendt til 
en lille fremgang. Jeg håber, at sektionerne vil 
fortsætte den positive hvervning og - ikke mindst - 
tage sig godt af de nytilkommende, således at vi 
også kan fastholde dem som aktive medlemmer. 
 
Skydesektionen: 
 
Året startede med en januar der stod i skydnin-
gens tegn. Der var:  

 Vinterterræn på Kalvebod, som havde stor 
interesse, mange skytter dukkede op og del-
tog, og AS endte på en fornuftig 4. plads. 

 Amtsmesterskab, hvor AS deltog med et 
geværhold og et pistolhold. Pistolholdet lå i 
alle runderne i snæver konkurrence med 
hold fra KS og Hellerups skydeselskab. Til 
sidst stod AS dog som vinder med et mage-
ligt forspring. Geværholdet måtte acceptere 
en mere ydmyg 4. plads. 

 Åbent stævne på 15m, hvor vi ikke deltog 
med hold, men flere skytter udmærkede sig 
med flotte individuelle resultater. 

 Ø-stævne ligeledes på 15m. 
 
Vinteren gik med god deltagelse i den daglige 
træning på 15 meter, og da foråret kom, startede 
som sædvanligt skydningen på Kalvebod og 
terrænskydningerne.I juni var det svenskernes tur 
til at afholde AS-P7 på Revingehed. Foreningens 
ære blev forsvaret med eftertrykkelighed. I riffel-
skydningen på bane vandt vi så eftertrykkeligt, at 
ikke alene blev det til en holdsejr, men AS tog alle 
top-3 pladserne. Feltskydning på gevær krævede 
mere kamp; P7 fik tilkæmpet sig en 3. plads, 
mens vi holdt fast i 1. og 2. pladsen. Ikke overra-
skende blev det også her til holdsejr, som ligele-
des førte til en flot samlet AS-sejr på riffel. Pistol-
skytterne måtte kæmpe mere for sejren. Alf Boh-
man var, som han plejer, meget velskydende og 
tog to 1. pladser og en 2. plads. Til trods for dette 
blev det samlet til en sejr for AS, så vi kunne 
drage hjem med æren i behold. Det skal desuden 
nævnes at Høje Formand scorede ”hattrick”, idet 
han besejrede P7’s ”formand”, Bo Hansson, i 
formandsskydning på både pistol og riffel. 
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Først i september afholdtes en hyggelig og vel-
gennemført ”AS-fællesdag/skovtur” på Kalvebod, 
hvor medlemmer, venner og bekendte normalt 
kan prøve de andre sektioners aktiviteter, men i år 
stod det i skydningens tegn. 
 
Sidst i september var der Universitetsmatch. 
Turen, som i år gik til Oslo, var plaget af logistiske 
problemer fra start til slut, hvilket også gav sig til 
udtryk i skydningen, idet vi måtte lade os nøje 
med en anden plads. Vi blev slået af nordmænde-
ne, der skød sig til en overbevisende holdsejr, 
angiveligt forårsaget af hjemmebane- og hjemme-
våbenfordel. 
 
I slutningen af oktober afsluttedes det obligatori-
ske våbeneftersyn. Det kniber stadig med at få 
alle skytter til at forstå, at når alle foreningens 
våben skal kontrolleres, gælder det også deres 
privatejede våben. Sidste chance for at få kontrol-
leret sit våben rettidigt, og dermed undgå at risike-
re en SKV5 (fratagelse af våbentilladelse) blev 
traditionen tro kombineret med skydermøde.  
 
Året sluttede med den obligatoriske juleafslutning 
med gløgg, æbleskiver og juleskydning, dog i 
omvendte rækkefølge. Arrangementet forløb med 
stor hygge og en snæver sejr til Finn Scheibye. 
DGI-byen holdt samlet fast i den gode aktivitet på 
pistolskydning, mens geværskydningen her så et 
markant fald, og det til trods for, at der i år var tre 
nye pokaler hhv.; ”Den unavngivne pokal”, 15m 
std. Pistol-pokalen og 15m std. gevær-pokalen. 
”Den unavngivne pokal”, der også dækker over 
pistolskydning på Kalvebod, dvs. lidt i retning af 
skyttekongeskydningen, gik dette første år til 
Mathias Hertz. 
 
Kalvebod havde også god aktivitet, pistol-
skydningen især i efteråret.  
 
Langdistance blev afsluttet med 16 skytter, der 
havde deltaget i medaljeskydning I. Ni af disse 
havde skudt alle skydninger. Som traditionen 
byder, tog Finn Scheibye igen velfortjent sejren og 
titlen som skyttekonge. 
 
Gymnastikinspektionen.  
 
Der har som sædvanlig været trænet tirsdage og 
fredage fra kl. 17.00 til 18.15 i salen på Hellig Kors 
Skole, hvor der lægges megen energi for dagen 
under Leif Berg Sørensens inspirerende ledelse. 
Mødeprocenten har været pæn, selv om perioder 
med sygdom har sat sit præg. Det var også syg-
dom, som i foråret fik 2939 Erik Friis til at trække 
sig ud af gymnastikinspektionen og overlade 
sektionens regnskab til 3147 Viggo Neble.  

Forårssæsonen blev afsluttet på behørig vis ved 
en sammenkomst på Høje Sandbjerg den 20. 
maj.  
 
Juleafslutningen blev afholdt allerede den 9. 
december, - denne gang i KB’s lokaler, som 
3158 Ole Kjærgaard i kraft af sin forbindelse til 
KB fik stillet til rådighed. Pokalen for godt kam-
meratskab gik i år til 4185 Steen Vestergaard 
Andersen. Det blev efterfølgende til endnu et par 
træningsaftener inden Jul på gymnastiklærerens 
opfordring; et tilbud, som flere tog imod. 
 
Feltsportssektionen 
 
Målet er at være den centrale nicheforening for 
feltsporten i Østdanmark. Vi koncentrerer os om 
de militært inspirerede mangekampe  

 Feltsport, med pistolskydning, kortlæsning 
og O-løb, og  

 Orienteringsbiathlon, med geværskydning, 
punktorientering og O-løb  

Vi har i det forløbne år for at underbygge vort 
mål arrangeret det Danske Mesterskab i Biath-
lon, Orientering, med støtte fra Forsvaret og dets 
reservepersonelforening, samt afholdt et åbent 
mesterskab i samme disciplin. 
Træning i disse discipliner foregår dels i Dansk 
Orienterings-Forbunds regi og dels sammen 
med Forsvarets aktiviteter for sit reserveperso-
nel. Træning i skydning med gevær søges fast-
holdt i DDS regi. 
Da man i Bladet har kunnet læse fyldige refera-
ter, skal jeg her kun summarisk nævne de vigtig-
ste begivenheder: 

 Det omtalte DM i O-biathlon, som afholdtes 
23.-25. april i Teglstrup Hegn, blev en suc-
ces takket være de mange dels fra sektio-
nen, men også fra andre sektioner, som 
hjalp med. En prisværdig indsats, som AS 
kan være stolt af. 

 Vi deltog i SM i stafetorientering 3. maj i 
Gribskov med et H 60 hold, uden dog at 
vinde. 

 Klubmesterskabet i orienteringsløb afhold-
tes 17. maj her på Bjerget. 4089 Henrik 
Plenge Jensen havde kreeret en fin bane, 
som atter en gang vandtes af 4007 Torkil 
Ottesen Hansen. 

 AS-P7 afholdtes i Sverige 14.-15. juni 
blandt andet på en nedlagt flyveplads, som 
kun gav ringe mulighed for at teste delta-
gernes evner. AS vandt dog alligevel en 
overbevisende sejr. 

 DM Feltsport afholdtes 5. september i Ka-
rup. Sektionen deltog med 6 mand i de tre  

 
(fortsættes side 22) 
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Foreningen 
 

 
4. maj på Sandbjerg 
 
Det var en god aften. 
 
I 2008 lagde Høje Sandbjerg-lejren husrum til 
et privat 4. maj arrangement. Det trak et stort 
antal deltagere – hvoraf tre stykker ligefrem 
indmeldte sig i foreningen. Foreningens besty-
relse besluttede derfor at følge op i samme 
spor med et regulært foreningsarrangement 4. 
maj i år. 
 
En snes medlemmer og gæster – endog fra 
så fjerne lokaliteter som Århus - fulgte invitati-
onen og mødte i lejren, hvor flaghejsningen 
foregik i godt vejr kl. 17.30 v/ Ole Hasselbalch. 
 
Selskabet aflagde derefter besøg på Toppen 
medtagende den gamle korpsfane til luftning 
v/ ”den skide underkjæft”. Her fortalte Sand-
bjerginspektøren om Toppens historie, den vel 
overståede flytning af Mollerupstenen samt 
det idelige bureaukrati, som også i denne 
forbindelse har forpestet hans tilværelse. 
Selskabet gik så tilbage for at indtage et 
måltid mad i den bøge-, lys- og flagsmykkede 
mandskabsmesse.  
 
I pagt med ideen bag arrangementet fik det nu 
mætte, satte og fornøjede selskab herefter 
lejlighed til at påhøre et foredrag – denne 
gang v/ Christian Øelund, som har været 
udstationeret med Hjemmeværnet i Afghani-
stan. Christian berettede levende og med 
ledsagelse af billeder om forholdene dernede. 
Spørgelysten var så stor, at den arrange-
mentsansvarlige var lige ved at få sved på 
panden ved udsigten til en sprængt tidsplan. 
Vi fik et langt mere levende indtryk af, hvad 
det hele drejer sig om, end det på nogen 
måde er muligt at opnå via de sædvanlige 
andenhåndsforklaringer fra en eller anden 
journalist i pressen. 
 
Det løftede selskab afsang i begejstring en af 
de gamle sange, hvorefter den gamle AS’er 
Niels Kristian Schmidt præsenterede en au-
diocollage over 2. verdenskrig og afslutningen 
på samme, med bl.a. Montgomerys oplæsning 
af den tyske kapitulation. 
 
Aftenen sluttede vanen tro med fanesangen, 
oprydning - og Sandbjerginspektørens vanligt  

 
 
 
 

 
Flaghejsning. Underkjæften med fanen,  

Ole Hasselbalch byder velkommen og flaget hejses 
af Christian Bergqvist og Birger Hoff. 

 

 
Henrik Franck orienterer om Mollerupstenen. 

 

 
Spisning i undermessen, som i dagens anledning var 

udsmykket med friske bøgegrene og faner. 
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nidkære inspektion af, at ikke nogen nu havde 
gjort et eller andet, som de ikke skulle have 
gjort, eller ikke havde gjort noget, som det 
skulle have været gjort.  
 
Der var almindelig enighed om, at arrange-
mentet fortjener gentagelse. Bestyrelsen har 
senere besluttet at fortsætte med arrange-
mentet, som - efter Mogens Løppenthiens 
forslag på generalforsamlingen - vil blive 
afholdt den 5. maj, således at hjemmevær-
nerne får bedre mulighed for at være med.  
 
Der er også allerede planlagt et nyt, sindsop-
rivende spændende foredrag til 2010 – ind-
holdet vil blive afsløret på et passende tids-
punkt. 
 
Meningen med disse arrangementer er ikke 
blot at give medlemmerne lejlighed til at hygge 
sig i de vante rammer, drikke bajere, nyde 
tilværelsen og lade sig underholde. Meningen 
er også at åbne foreningen op for gæster, der 
måske kunne blive interesserede i selv at 
slutte sig til kredsen. 
 
Der vil derfor være god grund til allerede nu at 
reservere den 5. maj 2010 til reprisen – og at 
overveje, hvem man bør invitere med. 
 

3582 OH
 

 
Christian Øelund orienterer særdeles levende 

og interessant om sit ophold og  
forholdene i Afghanistan. 

 

 
Niels Kristian Schmidt afslutter aftenen. 

 
 

Høje Sandbjerg 
 

 
Forår på Bjerget. 
 
Nyordningen med indkaldelse til rydningsarbejde pr 
e-mail virker, og vi fik en rimelig tilslutning til et par 
dage i marts. Der står 9 mand på listen, og hvis alle 
kommer, så kan det godt give en fornuftig indsats, 
men det har vi ikke oplevet endnu. Ordningen blev 
vel modtaget, men der er stadig langt til, at den 
enkelte ikke bliver overbelastet. Se annoncen i 
bladets nr. 1 (side 13) og på hjemmesiden (under 
Sandbjerg, Nyheder), eller kast håndklædet i ringen 
og send bare en mail til Sandbjerginspektøren om, 
at du tilbyder at stå på listen over de, som advise-
res pr. e-mail, når der brug for hjælp på Bjerget.  
 
Til det daglige arbejde vil vi ikke ulejlige foreningens 
medlemmer, men ved større opgaver må vi være 
flere end Tordenskjolds soldater. I marts blev der 
således ryddet gevaldigt op langs en større stræk-
ning af nordskellet, hvor der i efteråret og den første 

(fortsættes side 12) 

 
Brændeannonce: 

 
Vi har stadig prima pejsebrænde til 60 
kr. pr. kurv (ca. 1 hl). Træ til viderefor-
arbejdning (1 m. længder) findes i be-
grænset mængde og varierende kvalitet 
til priser mellem 150 kr. og 250 kr. pr. 
rummeter. 
 
 
 
 

HUSK 
Sct. Hans aften 
på Bjerget 
 

Gør det til en  
tradition at deltage 
sammen med familie og venner 
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(fortsat fra side 11) 
 
dag her i foråret blev fældet en del 
træer. Alligevel er vi i underskud med 
brænde af større dimension, så der 
skal arbejdes mere på sagen. Grup-
pens deltagere havde ikke megen 
tiltro til at bålene ville brænde ned, 
men allerede samme aften var det 
klart, at der var gjort et godt stykke 
arbejde. Næste morgen var der kun 
aske og enkelte klodser tilbage. De 
var stort set væk på trediedagen. 
Billederne viser resultatet. 
 
I skrivende stund er vi ved at forbere-
de sammenslæbning af kvas og 
brænde til Sankt Hans bålet, der skal 
stables medio juni, men forberedes 
noget før. En ny indkaldelse er derfor 
på vej. 
 
Det gode vejr i april og begyndelsen 
af maj har begunstiget arbejdet på 
grunden, hvor bl.a. et kedeligt brom-
bærkrat ud for lejrens gamle ”Cykle-
stald” ved skellet til Villa Christensen 
(ex ”Bethlehem”) nu er fjernet – så 
længe det varer. At det så har været 
et meget smukt forår, kan vi jo kun 
glæde os over.  
 
I Barak 1 er der ikke sket fremskridt 
endnu, idet vi får flere afslag end 
tilsagn på vore ansøgninger. Faktisk 
står vi stadig ved udgangspunktet 
med det tilsagn på 20.000,- kr. vi 
længe har haft. Konsekvensen er, at 
vi står med et nyindrettet rum vi ikke 
rigtig kan tilbyde kunderne på grund af 
manglende ventilationsmulighed, men 
kommer tid kommer råd – forhåbentlig 
inden det bliver efterår. 

3363 Franck 
 
 
 
 
 
 
 

At arbejde på grunden uanset møje 
og besvær også indebærer andre 

fordele er hævet over al tvivl. 
Den ”faste stab” 2. påskedag. 

 
 
kl. 15:32, 

kl. 17:40 og 
kl. 10:00, 

 
Bålfaser NØ for  
håndboldbanen.  

 
 
 

 
Majudsigt fra ”hylden” 
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Hjemmeværn 
 

 
 
De gamle 60 års jubilarer, 
de ½-gamle 50 års 
og en ung 25 års 
 
4. maj på Kastellet 
 
Når Hjemmeværnet hvert år afholder 
4. maj parader i de forskellige hjem-
meværnsdistrikter, sker det for at 
mindes og reflektere over årsagen til 
oprettelsen af Hjemmeværnet. 
 
Hjemmeværnsforeningerne der op-
stod efter 2. verdenskrig blev i 1949 
afløst af det statslige Hjemmeværn, 
og i år kunne man således fejre 60-
året for oprettelsen. 
 
Akademisk Skytteforening, der har 
været med siden starten, var i år også 
repræsenteret som tegnsmodtagere 
ved Hjemmeværnsdistrikt København 
City's 4. maj parade, der blev afholdt 
på Kastellet. 
 
To AS’ere havde 1. april modtaget 60-
års tegn, ved en højtidelighed i Ny-
mindegab, nemlig  

2409 Victor Middelboe og  
0431 Arne Jacobsen. 

Ved paraden på Kastellet 4. maj 
modtog 

3595 Jens Snellmann Fabricius 
2966 Mogens Løppenthien  

Hjemmeværnets 50-års tegn og 
3953 Peter Willems  

modtog 25-års tegnet. 
 

 
 Willems 

 

 
Middelboe - med meget karakteristisk og ganske sikkert 
meget praktisk men næppe meget reglementeret ho-
vedbeklædning - hilser på Dronningen ved overrækkel-
sen af 60-års tegnet i Nymindegablejren den 1. april. 

 

 
I midten: Løppenthien og Fabricius (siddende). 
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Feltsport 
 

 

     Jørgen, Nis og Peter 
 

Og snakken gik under de grønne bøge. 
 

Sjællandsmesterskaberne i stafetorientering 
2. maj 2009 i St. Dyrehave 

 
Stafetløb giver med sin den samlede start, 
spændt venten på hinanden med opløb og 
hujen, rig lejlighed til at snakke sammen på 
stævnepladsen. Når forårsskoven samtidigt 
viser sig fra sin bedste side, med nyudsprungne 
blade, prægtige træer og solrige små lysninger, 
er det intet under, at den muntre snak summede 
under de grønne bøge. 
 
AS feltsport havde hele 2 hold med i år, et H50 
hold med Carsten Sveding, Nis Schmidt og 
Jørgen Pedersen, og et H60 hold med Peter 
Werling, Torkild Glaven og Birger Hoff. Desu-
den løb Henrik Plenge Jensen med, men for en 
anden klub. 
 
O-banerne var der virkeligt kælet for. På intet 
delstræk kunne man slappe af. Fair men van-
skelige stræk som gav os alle problemer ind i 
mellem. Et fint og velsmurt stævne. 
 
Resultaterne var ikke prangende, men vi undgik 
da at blive sidst. Vi må nok konstatere, at vi ikke 
mere kan løbe lige op med vore jævnaldrende, 
som løber O-løb hver søndag. 
 
Tak for en dejlig dag, hvor vi viste flaget overfor 
de andre klubber i Østkredsen. 

3801 Hoff 

  
Nis og Carsten 

 
 Klasse H 60: 2 t. 04 m. 34 s. - nr.8/10. 
  år tid 
 Peter Werling 63 36:12
 Torkild Glaven 71 52:10
 Birger Hoff 66 36:12 
 
Klasse H 50: 2 t. 49 m. 40 s. - nr. 6/9. 
  år tid 
 Carsten O. Sveding 50 1:01:41 
 Nis Schmidt 51 1:03:20 
 Jørgen Pedersen 51 44:39 
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3848 Anders Ølgaard - Mindeord 
 5. september 1926    25. april 2009 

 
Anders Ølgaard afgik ved døden 82 år gammel. Der-
ved mistede feltsportssektionen et af vore skattede 
medlemmer, som havde været aktiv hos os siden 
begyndelsen af 60’erne. 
 
Ølgaard havde en stor karriere i det offentlige, øko-
nomiske liv som dr. polit., professor og overvismand. 
Gennem mange år viste han en stor evne til at formid-
le og forklare selv komplicerede økonomiske emner 
for såvel studerende, politikere som offentligheden. 
 
Men det er ikke blot derfor, vi i feltsportssektionen 
husker Ølgaard. Nej, vi vil især mindes ham fra de 
utallige Bøfture og festlige afslutninger, som han ved 
sin kraftige stemme og originale indslag berigede 
arrangementerne med. Her udfoldede Ølgaard sig 
bl.a. med visen om ”Jonas og hvalfisken”, som traditi-
onelt blev gentaget (og husket) år efter år. Når vi sang 
”Vær Hilset Kammerater”, så var det rødderne tilbage 
til det akademiske, nationale og for Ølgaards ved-
kommende hans sønderjyske oprindelse, som vi alle 
kunne goutere. 
 

 
Mogens og Jens Løppenthien, NEO, ”Minus” og Øl-
gaard på Bøftur for 29 år siden (6. december 1980). 

 
Ølgaard synger for sidste gang ”Jonas og 
hvalfisken” den 6. december 2008. 
Han var i fin form og - som det ses i sidste 
nr. af bladet - på en lang tur i skoven, hvor 
han fandt ikke færre end 11 poster. 
 
Erindres skal det også, at afdøde Alfred Toft 
(med betegnelsen ”Minus”) var Ølgaards 
samtidige på Universitetet og tro væbner i 
AS, og at de sammen gav væsentlige bidrag 
til at løfte stemningen ved vore arrangemen-
ter. 

2403 Beck 
 
 

 
2. maj 
 

       
                    Starten er gået for Peter                                 Torkild er klar                     En træt Peter 



16 
 

 
Torkil overrækker pokalen til Henrik 
 

 
 
 
 
 
 
Peter 
Bjørn 
Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torkild 
Glaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nis 
Schmidt 

 
 

 
 

 
 

Rikke Folkersen var i skoven og fangede  
nogle af de energiske deltagere 

 
Henrik Plenge Jensen  
atter klubmester 
 
Feltsportssektionens  
O-mesterskab  
16. maj 2009 på Bjerget 
 
Bjerget tog imod deltagerne med et vajen-
de flag på en grå og stille morgen. Snart 
efter lød der hidsige skridt i lejrgaden, da 
pigskoene smældede mod sten og jord, 
mens løberne forsvandt i skoven. Torkil 
Ottesen Hansen havde lagt to svære ba-
ner, en 7 km. mesterskabsbane og en 
afkortet til bedagede løbere og kvinder. 
 
Der var i forvejen lagt op til en dyst mellem 
Henrik Plenge Jensen og Jørgen Peder-
sen. Men da sidstnævnte fik forfald, kunne 
Henrik uden at løbe sig ud vinde endnu et 
mesterskab. Hjerteligt til lykke. Ellers bød 
konkurrencen på flere tætte opgør.  
 
Ved frokosten, som spistes i underoffi-
cersmessen, hvor ovnen buldrede, minde-
des afdøde Anders Ølgaard.  
 
Dagen sluttede med muntre sange i sel-
skab med de fremmødte ægtefæller og to 
hunde. Rikke Folkersen tog en masse 
prægtige billeder.  
 
Se flere billeder på hjemmesiden under 
FOTOGALLERI. 
 
Mesterskabsbane: 

1. Henrik Plenge Jensen 64:26 
2. Birger Hoff 67:59 
3. Nis Schmidt 75:34 
4. Peter Werling 76:07 
5. Peter Bjørn Jensen 77:41 
6. Vagn Laursen 78:05 
7. Torkild Glaven 91:20 
8. Erik Folkersen 91:30 
9. Niels-Erik O. Hansen 95:03 
10. Erling Heidler skadet 
11. Jørgen Pedersen ej start 
12. Jesper Mechlenborg ej start 

 
Afkortet bane: 

Bente Jensen 67:00 
Mogens Løppenthien 100:43 
 (ej alle poster) 

 
3801 Hoff 
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Gymnastik 
 

 
Sæsonafslutning 
19. maj 2009. 
 
Til sæsonens sidste officielle træningsaften var 
mødt 10 gymnaster, inklusive Lorentzen, der fra 
sin plads i et hjørne af salen holdt skarpt øje 
med, at vi andre bestilte noget. Efter en hård, 
men retfærdig håndboldkamp kørte vi til Høje 
Sandbjerg, hvor Erik Friis og hans hjælpere 
havde gjort alt klar, så vi blot skulle sætte os til 
bords.  
 
Imidlertid havde Høje Sandbjerg iklædt sig den 
skønneste forårspragt og solen skinnede, så det 
krævede nogen overtalelse at få alle jaget 
indendørs til det festligt dækkede bord, men 
efter den traditionelle fotografering af holdet 
lykkedes det.  
 
Erik Friis bød velkommen til de 21 fremmødte, 
her i blandt Høje Formand og Henrik Franck. 
Peter Lund var desværre blevet forhindret i 
sidste øjeblik.  
 
I Peters sted orienterede Viggo Neble om situa-
tionen omkring adgang til en gymnastiksal i den 
kommende sæson. Vi har fået afslag på ansøg-
ning om sal på Hellig Kors Skole, fordi drenge-
salen skal bygges om til kantine, og pigesalen 
skal renoveres. Der er sendt en protest til Kø-
benhavns kommune, samtidig med, at der 
arbejdes ihærdigt på at finde en anden sal, og 
de muligheder der i øjeblikket arbejdes på er 
Frederiksberg Slot, skoler i Vanløse/Brønshøj 
og eventuelt Grøndals Park, men intet er afkla-
ret på nuværende tidspunkt.  
 
Vi havde en hyggelig aften med dejlig mad, 
snapseritual og vort hjemlands vemodige sange 
 
 
Program for efterårssæsonen. 
 
Da vi - som nævnt - står uden sal til efteråret 
kan der ikke siges noget konkret, men der 
satses på at få en sal på de samme tider, for-
trinsvis tirsdag og torsdag. 

 
 

 
Først i salen - - - - - - og derefter på Bjerget 

 
 

 
 

 
 

Se flere billeder på hjemmesiden under FOTOGALLERI. 
 
 
 HUSK Sct. Hans aften på Bjerget 
 Gør det til en tradition at deltage sammen med familie og venner 
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Skydning 
 

 
 
Jægerspris - Ramløse/Helsinge
29. marts 2009 
 
Der var tale om en dobbeltterrænskydning arran-
geret af Ramløse og Helsinge skytteforeninger. 
 
Den første skydning bestod af 6 stationer, og her 
var vinden heldigvis forholdsvis svag, og vores 
afstandsbedømmelse desuden rimelig god. Der 
var dog desværre et par problemer med specielt 
”højdeskruens kalibrering”. 

Den anden skydning, der bestod af 5 stationer, 
var en del sværere, også fordi der nu blæste en 
varierende vind med vindstød op til ca. 10 m/sek. 
Desuden stod skiverne her forholdsvis langt fra 
standpladserne, og denne gang havde vi et par 
seriøse fejlbedømmelser, der sammen med den 
skumle vind kom til at præge vores resultater. 
 
Ellers var det en dejlig dag ude i terrænet med et 
fint vejr. Det var synd, at så mange havde meldt 
forfald på grund af diverse undskyldninger (DM'er, 
private arrangementer m.m.). Jeg håber da ikke, 
at det var udsigten til et langt dobbelt-stævne (vi 
var først hjemme ved 16-tiden igen) - eller tidsfor-
virring på grund af overgang til sommertid, der 
holdt skytterne hjemme. 

 3793 Hammer 

Resultater, 1. skydning 
 

 Skytte St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 St. 6 Ialt 
 
 Morten Hammer 4 6 3/3 6 6 1 29 
 Alex Datcu 0 1 3/3 4 3 3 17 
 Peter Ingemann 5 6 1/1 2 0 2 17 
 

Mål og afstande  Station  Bedømt Opgivet 
 1 C35 300 275 
 2 S15 175 160 
 3 1/6 230 250 
  S20 230 250 
 4 B45 400 415 
 5 1/4v 275 290 
 6 C50 450 425 

 
Resultater, 2. skydning 
 
 Skytte St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5  Ialt 
 
 Alex Datcu 6 1 5 5 2  19 
 Morten Hammer 6 0 5 5 0  16 
 Peter Ingemann 3 0 5 4 3  15 
 

Mål og afstande Station  Bedømt Opgivet 
 1 Ll. tønde 175 165 
 2 S25 275 330 
 3 1/4 325 330 
 4 B65 525 540 
 5 Tønde 480 450 
      

 

 HUSK 
 Sct. Hans aften på Bjerget 
 Gør det til en tradition at deltage 
 sammen med familie og venner 
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AS-P7 udtagel-
sesskydning  
- første del 
 
Pistolterræn-
skydning 
Høje Sandbjerg 
26. april 2009 
 

 
 
Årets afvikling af AS-P7 fangede interessen hos 
mange pistolskytter, men da der desværre kun 
var plads til 4 skytter på holdet, måtte der nød-
vendigvis afholdes udtagelsesskydninger på både 
terræn og 25 m banen. Skytten med det laveste 
resultat ville ende som suppleant ved AS-P7, så 
der var noget at kæmpe for.  
 
Første del af denne udtagelsesskydning bestod 
derfor af en terrænskydning på Høje Sandbjerg 
søndag d. 26. april. Vejret var særdeles godt, så 
folk mødte talstærkt op, syv i alt.  
 
Stationerne blev hurtigt tømret sammen og stillet 
op i terrænet, og da banens udformning blev stort 
set identisk med den bane, som lægges ved AS-
P7, var der mulighed for at indarbejde et par 
hjemmebanefordele til brug ved sommerens dyst 
mod svenskerne.  
 
Herefter fulgte en guidet rundtur på ejendommen 
og placering af vagtposter, som blev udført under 
kyndig ledelse og supervision af Henrik. Som helt 
nyt medlem i AS var det første gang, jeg besøgte 
Høje Sandbjerg, og jeg var meget imponeret over 
de mange og gode muligheder, ejendommen 
tilbyder. 
 
Det første hold skytter blev herefter sendt af sted, 
og jeg fulgte med som observatør / medhjælper / 
fotograf. Potentialet ved sidstnævnte titel blev 
dog  efter Mathias’  mening  ikke udnyttet til fulde, 
 

da der tilsyneladende stadig var plads til lidt flere 
billeder på hans digitalkamera ved rundens af-
slutning.  
 
Jeg gjorde det imidlertid bedre som terrænskytte, 
hvilket viste sig, da jeg blev sendt af sted med det 
andet hold skytter. Her skød jeg lige op med 
Mathias, hvorfor vi begge endte med 56 points og 
15 ramte skiver. Jeg smed således et skud på 
første station, men da Mathias ligeledes smed et 
skud på sidste station, endte jeg som bedste 
skytte på resultatlisten.  
 
Dagen sluttede med et par ekstra træningsskud 
mod nogle af banens sværeste skiver, og herefter 
fulgte nedtagning af banen og frokost i det grøn-
ne samt optælling af dagens resultater (se neden-
for). Anden del af udtagelsesskydningen finder 
sted d. 16. maj på 25 meter-banerne ved Kalve-
bod, hvor det endelige slag om pladserne til AS-
P7 skal stå. 

4264 Mikkel Plough  
 
 Nr. Navn.  Resultat 
 
 4264 Mikkel Plough 56/15 
 4151 Mathias Hertz 56/15 
 4195 Alex Datcu 52/15 
 4217 Anders Rahbek 49/14 
 3797 Lars Therkelsen 42/14 
 4069 Thomas Ussing 38/12 
 4245 Mogens Camre 26/9 

 
 

DDS Geværterræn Øst  -  Jægerspris den 3. maj 2009 
 
Amtsholdet fra DDS Storkøbenhavn bestående af 
10 skytter fra AS, KS, Kastrup-Tårnby, Tårnby og 
Bellahøj skytteforeninger begav sig ud i skydeter-
rænet i Jægerspris. Forude ventede 7 stationer i 
svag vind, op til 3 m/s og dejligt solskinsvejr. 

Strategien for fælles afstandsbedømmelse blev 
lagt og laderammerne fyldt op. Alt var klart……… 
Det skulle vise sig at samarbejdet omkring af-
standene krævede lidt indledende knæbøjninger. 
De første 3 stationer blev skudt på forskellige af- 
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Seniorholdet klar til afgang 
 
stande med dertil hørende forskellige antal træf-
fere. Derefter blev der råbt lidt højere under de 2 
minutters klargøring og det gennemsnitlige antal 
træffere steg. 
 
Skydningen var i den lettere ende af skalaen, 
men noget fantastisk resultat, hverken for en-
keltmandspræstation eller som hold, var der 
næppe tale om. Manglende rutine udi terræn-
skydning er nok den væsentligste årsag til det 
magre resultat. 
 
Afstandsbedømmelsen var acceptable uden de 
helt store svipsere om end træfferne sad lidt 
yderligt ind imellem. 
 
Den efterfølgende sekundskydning afslørede 
klart, at vi kun dyrker denne disciplin én gang om 
året… 
 
Resultater 
 Torben Fischer, KS 32 
 Kåre Janussen, AS Århus 32 
 Thomas Fjeldborg, AS 30 
 Carsten Jappe, Tårnby 29 
 Allan Vest, KS 28 
 Thorkild Jensen, KS 25 
 Jan Poul Eifos, Bellahøj 24 
 Ola Hvamstad, AS 23 
 Tommy Gjermandsen, Tårnby 22 
 René Westerdahl, Kastrup Tårnby    16 
  261 
Holdkonkurrencen for seniorhold blev 
 vundet af DDS Vestsjælland med 360 træffere. 
 
I skydningen deltog desuden som reserve: 
 Alex Datcu, AS 25 
 
Sekundskydning 
 
 Kåre Janussen, AS Århus 14,38 sek. 
 Allan Vest, KS 14,46 sek. 
 Torben Fischer, KS 15,20 sek. 
 Thomas Fjeldborg, AS 17,45 sek. 

 
Seniorholdet ved sekundskydning 

 
 Alex Datcu 18,35 sek. 
 Tommy Gjermandsen, Tårnby 18,55 sek. 
 Jan Poul Eifos, Bellahøj 21,77 sek. 
 Carsten Jappe, Tårnby 21,99 sek. 
 Ola Hvamstad, AS 27,67 sek. 
 Thorkild Jensen, KS -- 
 René Westerdahl, Kastrup Tårnby -- 
 
Afstandsbedømmelse 
Station Mål Bedømt Opgivet 
 
 1 S10V 150 139 
  C30 250 222 
 2 B45 430 378 
  1/6H 210 236 
 3 1/4V 310 357 
  S20H 250 260 
 4 B65 550 508 
 5 C40 270 286 
 6 S20V 240 286 
  1/7 200 230 
 7 1/4 240 270 
  L.tønde 200 219 
 
Veteranholdet 
 
DDS Storkøbenhavns veteranhold bestod af 2 AS 
skytter , 1 KS'er og  1 fra Tårnby Skytteforening. 
 
Vores samlede præstation blev desværre præget 
af et par 'vildskud' m.h.t. afstandsbedømmelsen, 
ak, ja. Vi havde ellers medbragt både kort og 
luftfoto's over området. Ellers var holdets træfning 
rimelig god. 
 
Veteranholdets resultat på 118 træffere rakte til 
en 3. plads.  Vinderen blev her DDS Roskilde 
med 133 points, som åbenbart havde en bedre 
afstandsbedømmelse end os. Finn blev nr. 4 i 
veteranklassen. 
 
Der var desværre et par skønhedspletter under-
vejs  (tvivl om skydetiden på en af stationerne og  
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forkerte skudkommandoer på 
en anden). Det står ellers nøje 
beskrevet i skyttebogen, hvor-
dan afviklingen skal være ved 
slige lejligheder. Ved sekund-
skydningen (2 bedste) opnåede 
veteranholdet en 2. plads. 
 

Veteranholdet - 
markering på station 1  

 
Resultater 
 Finn Scheibye, AS 35 
 Morten Hammer, AS 30 
 Per Westh-Henrichsen, KS 29 
 Otto Reenberg, Kastrup     24 
  118 
 
Sekundskydning 
 Finn Scheibye 16,73 sek. 
 Otto Reenberg 18,89 sek. 
 Morten Hammer 19,71 sek. 
 Per Westh-Henrichsen 30,19 sek. 
 

3881 Fjeldborg og 3793 Hammer 
 

 
Afstandsbedømmelse (veteranholdet) 
Station Mål Bedømt Opgivet 
 1 S10V 150 139 
  C30 250 222 
 2 B45 330 378 
  1/6H 190 236 
 3 1/4V 320 357 
  S20H 230 260 
 4 B65 525 508 
 5 C40 300 286 
 6 S20V 275 286 
  1/7 225 230 
 7 1/4 275 270 
  L tønde 225 219 
 

 
Skydeprogram langdistance for resten af forårssæsonen 2009 
Dato AS-skydning Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 

23. maj 3. xxx, 3x5 skud, 200 m - 

30. maj P7-træning, svensk & 
dansk skydning 

- 

Onsdag d. 3. juni  
kl. 16-19 

- KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen 

6. juni P7-træning, svensk & 
dansk skydning 

- 

Tirsdag d. 9. juni  
kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn, 200 
m turnering. Afsluttes med 
grill formedels 40 kr. pr. 
deltager. 

Alle foreningens skytter er velkomne. Der 
skydes klasse skydning 3 x 5 eller 15 liggende, 
hovedskydning og mesterskab. DDS Storkø-
benhavn giver 50 kr. i tilskud til den enkelte 
skytte pr. fremmøde 

Lørdag d. 13. -  
søndag den 14. juni 

AS-P7 på Kalvebod Udtagne skytter.  
Særskilt program fremsendes.  
Henvendelse til Finn@Scheibye.dk for info 

Onsdag d. 17. juni  
kl. 16-19 

- KS aftenstævne, 300 m. Tilmelding på banen 

Lørdag d. 20 juni 
- søndag den 21. juni 

4. xxx. 3 x 5 skud, 200 m. 
Sidste skydedag 

Point opnået til Schmiegelow pokalen tæller 
dobbelt Pistolterræn Øst, Hanebjerg 

28. juni - 5. juli Alle mand af hus Landsstævne, Holbæk 
 
Træningstider og øvrige oplysninger: Uændret. 
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Foreningen 
 

 
Generalforsamlingen  
 
Feltsport (fortsat fra side 9) 

ældre klasser. I den samlede holdkonkur-
rence vandt disse en sølvmedalje, samlet 
kun 5 min. efter guld, med 3572 Peter Wer-
ling, 4250 Jørgen Pedersen og 3764 Niels-
Erik Ottesen Hansen, mens 3751 Torkild 
Glaven, 4206 Carsten Sveding og 4166 Nis 
Schmidt vandt bronze. Det bør vel også 
nævnes at 3838 Kai Willadsen vandt me-
sterskabsklassen, om end han stillede op 
for en anden klub. 

 Klubmesterskab i biathlon fandt sted 6. ok-
tober. Traditionen tro indledtes med 50 m 
skydning hen over Raffs navle, efterfulgt af 
punktorientering og O-løb i Rude Skov. Bir-
ger Hoff havde lagt banen, som vandtes af 
en gæst med Jørgen Pedersen som num-
mer 2 og klubmester.  

 Bøfturen fandt sted 6. december. Nis 
Schmidt havde sammenklippet kortet, som 
NEO Hansen var bedst til at tackle. Garve-
de medlemmer med Finn Beck og Anders 
Ølgaard sikrede, at alle traditioner overhold-
tes ved den afsluttende frokost. 

 
Alt i alt et godt år med aktiviteter op til grænsen 
for, hvad vi kan klare. Sektionen har fået flere nye 
medlemmer, måske som følge af vort virke som 
den centrale nicheforening for feltsport med 
større brug af Bjerget og større synlighed i O-
løbskredse. Bestræbelser vi agter at forfølge i år. 
 
Hjemmeværnssektionen.  
 
Vi ved ikke, om vi endnu kan tale om et normalår 
for sektionens arbejde. Vi har nu haft opbygnin-
gen af sektionen i 2 år, og i det forløbne år har 
aktiviteterne bestået af det, som sektionen pri-
mært blev oprettet til at videreføre, nemlig kran-
senedlæggelse på Christiansborg og Bøftur. 
Bøfturen blev afholdt den 7. december. Deltagel-
sen var igen flot for så vidt angår jubilarer, gamle 
6301’ere og aktive medlemmer af infanteridelin-
gen i kompagni City, men desværre igen med 
sparsom deltagelse fra kompagni Kastellet. 
Desværre er det op ad bakke med at få plantet 
AS-ånden i kompagni Kastellet, hvilket også 
fremgår af den foreslåede ændring i vedtægterne. 
Vi må så glæde os over infanteridelingen i kom-
pagni City, som bedre synes at formå at holde 
stilen. 

Høje Sandbjerg. 
 
Lejren har i 2008 været i brug i alt 67 dage: AS 
23 / Hjemmeværn 4 / idræt, spejdere og skoler 3, 
og andre (især teambuilding) 37 dage. I alt ca. 
1220 persondage. Der er indgået aftale med vor 
største bruger om oplagring af hans øvelsesma-
teriel i Villaens vestende. 
 
Byggearbejderne i Barak 5 er fulgt op med ind-
vendig indretning for værktøjer og af sovepladser. 
De fra Barak 1 overførte redskaber og mange 
andre genstande er sorteret og bragt til deres nye 
plads. Der er modtaget en del møbler som gave, 
og slukningsmateriellet er suppleret og bragt i 
orden. 
 
Nedbrydningen af den gamle depotindretning i 
Barak 1 tog fart i april-maj. Angrebet af borebiller 
havde et så stort omfang, at vi besluttede at 
fjerne mest muligt af det gamle træværk, så kun 
den bærende konstruktion blev tilbage. Yder-
væggene er ”pudset”, og gulvet genstøbt langs 
væggene. Bl. a. med støtte fra Johs. Fogs fond 
blev det muligt at bygge indvendige isole-
ringsvægge og nye delvis isolerede skillevægge 
omkring øldepotet og et nyt servicedepot. Elin-
stallationen er fornyet sammen med belysningen. 
Gamle grønne borde er genbrugt, og 32 stole er 
anskaffet, så den nye messe ”D-messen” kan 
benyttes som grupperum. Arbejdet blev afsluttet i 
november med rummet i brugbar stand. Yderlige-
re skal gulvet isoleres og nye vinduer isættes, 
efterhånden som økonomien tillader.  
 
På grunden er hegnssætning mod sydøst genop-
taget i samarbejde med naboen. Mod nord har et 
ejerskifte muliggjort, at en længe tiltrængt opryd-
ning langs skellet har kunnet iværksættes. Der er 
anskaffet en ny større gavefinansieret ”have-
traktor” til slåning af de grønne områder.  
 
Et forøget behov for strøm til Villa Christensen 
førte til, at DONG Energy måtte bygge en ny 
transformer, der skulle forsynes gennem et kabel 
langs Rude Skov på lejrens grund. Arbejdet blev 
forsinket af manglende tilladelser og blev derfor 
først udført i oktober. Som kompensation udførte 
DONGs entreprenør nogle arbejder for lejren, 
således at vi nu har kabelforbindelse helt op til 
Nordvestlågen. Den endelige oprydning er på 
grund af dårligt vejr først sket i 2009. 
 
Mollerupstenen blev genopstillet på selve toppen 
ved en mindre ceremoni den 28. marts. Der vil 
blive opstillet en lille forklarende tavle. 
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Myndighedskontakter har været opretholdt som 
hidtil. I 2008 voldte det politiet problemer rettidigt 
at afse mandskab til den krævede årlige godken-
delse af skydeområdet, men med assistance fra 
DDS’s skydebaneinspektør blev det klaret inden 
årets første skydning. Som ny kontakt har lejren 
haft besøg af beredskabstjenesten, der fremover 
vil syne lejren mindst hvert andet år. Forholdene 
blev fundet i orden, om end man gerne så, at der 
blev etableret trapper ved gavlene fra lofterne. 
 
Fotobogen er i år solgt i 25 eksemplarer især til 
vore teambuildingkunder. Den er fortsat til salg 
også fra Søllerød Museum. 
 
Kontoret varetoges fortsat af formanden. 
 
Formanden er også er redaktør for AS-bladet, 
som er udkommet i 4 numre med de sædvanlige 
udgivelsesterminer. 
 
Hjemmesiden anvendes til flere og flere formål. 
Blade og referater kan her ses i farve, og stort set 
alle invitationer bliver bragt på foreningens og 
sektionernes aktivitetssider. Der vil under eventu-
elt blive givet en orientering om den seneste 
udvikling af siden. 
 
Jubilæumsbogsudvalget har nu påbegyndt arbej-
det og lavet en plan for udarbejdelsen. Bogen vil 
dække perioden 1981-2011 siden sidste historie-
bog, men herudover også indeholde et sammen-
drag af tidligere bøger, og som sådan beskrive 
foreningens samlede historie. Sektionerne er 
anmodet om at skrive deres bidrag.  
 
Der var ingen bemærkninger til formandens 
beretning, som herefter blev godkendt. 
 
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede 
regnskab til godkendelse 
 
Akademisk Skytteforening: 
Kassereren udleverede og gennemgik regnska-
bet (vedlagt originalkopien af referatet). 
 
Birger Hoff udtrykte ros til kassererens arbejde og 
regnskabet. 
Der var ikke yderligere bemærkninger til regn-
skabet, som godkendtes. 
 
De Akademiske Skyttefonde og 
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen 
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske 
Studenter:  
Kassereren udleverede og orienterede om fonde-
nes regnskaber. 

ad 4. Behandling af indkomne forslag 
 
Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændring således: 

 at § 4, stk. 2 udgår 
 at § 4, stk. 3 ændres til § 4, stk. 2 
 at Note til § 4, stk. 2 udgår 

med begrundelsen: 
 § 4, stk. 2 blev indført i 2007 som følge af 

Hjemmeværnets reorganisering, HJK 6301‘s 
nedlæggelse og oprettelsen af AS‘s hjem-
meværnssektion. 

 Formålet var gennem medlemsfællesskab 
med Kongens Livjæger Korps Skydeselskab 
at tiltrække medlemmer fra HJK Kastellet til 
vore foreninger. 

 Tiden har vist, at der ikke er interesse i 
projektet hverken fra KLK‘s side eller fra 
personellet i HJK Kastellet, hvorfor bestem-
melsen er uden værdi. 

 
Formanden havde ikke yderligere at tilføje til 
begrundelsen, bortset fra, at det dengang var en 
god idé, som beklageligvis viste sig at være 
urealistisk. 
 
Der var ikke andre bemærkninger, hvorefter 
forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til god-
kendelse 
 
Kassereren gennemgik budgettet, som var base-
ret på et normalår uden ekstraordinære opgaver 
mv. 
 
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som 
herefter blev godkendt. 
 
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
 
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til en 
mindre kontingentstigning, halvårligt således: 

 Aktive indtil 25 år + 20,- = kr. 240,- 
 Aktive fra 26 år til 60 år + 20,- = kr. 350,- 
 Aktive over 60 år + 20,- = kr. 240,- 
 Passive + 10,- = kr. 120,- 

samt en gradvis forhøjelse af aldersgrænsen for 
overgang fra aktivt til pensionistkontingent med et 
år ad gangen fra hidtidige 60 år op til folkepensi-
onsalderen. 
 
Forslaget ville medføre en merindtægt på ca. 
2.500,- kr., som var indregnet i det godkendte 
budget. 
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Mathias Hertz anbefalede, at der stemtes ”nej” til 
forhøjelsen, mens han støttede forhøjelsen af 
aldersgrænsen. Kontingentforhøjelse er ikke på 
sin plads, når der i år er et stort overskud. Vi skal 
ikke spare op til en formue, men i stedet skabe 
aktivitet. 
Johan Goth mente, at foreningen ville få brug for 
pengene, bl.a. i forbindelse med jubilæumsåret. 
Finn Scheibye mente, at kontingentforhøjelser 
bør ske hvert år, således at prisudviklingen følges 
gradvist, og vi ikke en dag risikerer at stå med 
behov for en drastisk stigning. 
N.E.O. Hansen støttede et ”nej” til forslaget. Vi er 
ikke en ”sparekasse”, og bør ikke forøge kontin-
gentet, når der er penge nok. 
Steen Kledal mente, at kontingentet bør stige i 
takt med inflationen i samfundet. Ved ansøgnin-
ger om støtte til fonde og lign. bliver der i høj grad 
taget hensyn til, hvor meget foreningen selv er 
villige til at yde til de ansøgte projekter. 
Svend Mørup støttede forslaget. Budgettet 2009 
viser et mindre underskud, og en forudsætning 
for at skabe aktivitet er penge. 
Katja Boll Hertz anførte, at kontingentet i en 
anden forening omkring 2004 havde været ca. ½-
delen. 
 
Forslaget gik derefter til afstemning og blev ved-
taget, idet kun 4 stemte imod. 
 
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 
 
Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til 
valg af bestyrelse således: 
 Formand  

 Genvalg af 3740 Erling Heidler 
 Næstformand 

 Nyvalg af 3990 Hans Jørgen Vaaben,  
 som afløser for 3745 Finn Scheibye 
 Kasserer 

 Genvalg af 2448 Bo Scheibye 
 Sekretær 

 Nyvalg af 4241 Christian Bergqvist 
 Sandbjerginspektør 

 Genvalg af 3363 Henrik Franck 
 Skydeinspektør 

 3745 Finn Scheibye, som afløser for 4151 
Mathias Hertz, som har ønsket at træde 
tilbage. 

 Gymnastikinspektør  
 Genvalg af 3098 Peter M. Lund 
 Feltsportsinspektør 

 Genvalg af 3801 Birger Hoff 
 Inspektør for hjemmeværnssektionen 

 Genvalg af 3953 Peter Willems 
 
Han begrundede foreslåede ændringer således: 
 

 Finn Scheibye 
 Med Mathias Hertz afgang, har formanden 

drøftet skydesektionen med Finn, og de 
var enige om, at Finns indsats lige nu er 
bedre anvendt som skydeinspektør, hvor 
hans viden og interesse udnyttes bedst. 

 Hans Jørgen Vaaben 
 Har erklæret sig villig til i en overgangspe-

riode at besætte posten som næstfor-
mand. 

 Christian Bergqvist 
 Er ny i AS, og kan være en del af det 

generationsskifte i ledelsen, som forman-
den varslede allerede ved sin tiltræden. 
Christian bor på Frederiksberg og er ad-
junkt på Juridisk Institut ved Copenhagen 
Business School. Han er uddannet cand. 
jur. ved Københavns Universitet, har en 
ph.d. grad og er tillige advokat, dog pt. 
med deponeret bestalling. Han er aktiv i 
Hjemmeværnet som delingsfører i Motori-
seret Infanterikompagni København City. 

 
Hertil foreslås valg af stedfortrædere således: 
 Skydning, langdistance 

 Varetages fortsat af Finn Scheibye som 
skydeinspektør 

 Skydning, geværterræn 
 3793 Morten Hammer 
 Skydning, DGI-byen 

 4151 Mathias Hertz 
 Skydning, pistol 

 4219 Alexander Khalileev 
 Skydning, pistolterræn 

 4195 Alex Datcu 
 Skydning, SKAK-husets driftsudvalg 

 4216 Evelyn Scheibye 
 Gymnastik 

 3147 Viggo Neble 
 Feltsport 

 3572 Peter Werling og  
 3751 Torkild Glaven 
 Hjemmeværn 

 3819 Peter Koefoed  
 Sandbjerg 

  4151 Mathias Hertz (skydning) og  
  3801 Birger Hoff (feltsport) 
 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant, jf. § 24 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer således: 

 Sagkyndig  4220 Kristian J. Krogsgaard 
 Kritisk 3793 Morten Hammer 
 Suppleant 3512 Svend Mørup 

De foreslåede valgtes med akklamation. 
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ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer 
uden for Akademisk Skytteforening 
 
I forvejen er AS repræsenteret med: 
 3745 Finn Scheibye, som er formand DDS 

Storkøbenhavn 
Bestyrelsen foreslår valg af repræsentanter til 
DDS Storkøbenhavn: 
 Høje Formand ledsaget af de 4 valgte stedfor-

trædere, skydning 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
ad 10: Eventuelt 
 
Formanden takkede for valgene og takkede: 
 Mathias Hertz for hans tid som skydeinspek-

tør. Mathias havde selv (i forslag til beretnin-
gen (som formanden slettede)) udtrykt det så-
ledes: ”- - - at han p.gr.af tidspres fra studiet, 
træt af administration (ikke mindst våbenkon-
trol) og snarlig færdiggørelsen af studiet hav-
de valgt at trække sig. En flink og rutineret 
skytte, Finn Scheibye, havde dog tilbudt at 
stille op, så positionen kunne blive genud-
fyldt”. 

 Finn Scheibye for tiden som næstformand. 
Han havde gerne set Finn fortsætte på po-
sten. 

 Erik Friis for hans mangeårige indsats som 
gymnastiksektionens kasserer og arrangør af 
sæsonafslutninger mv. 

Han bød velkommen til 
 Finn velkommen som skydeinspektør, hvor 

han - som nævnt - lige nu vil gøre mere gavn,  
 Hans Jørgen Vaaben og 
 Christian Bergqvist. 

 
Formanden orienterede om, at hjemmesiden vil i 
én af de allernærmeste dage blive udskiftet med 
en ny. De væsentligste ændringer er: 
 Nyt layout, 
 Nye nyheds-sider, som vil bringe nyheder, 

invitationer, resultater, referater mv., både for 
foreningen og sektionerne, 

 Nye sider med et fotogalleri, hvor man kan se 
- og også selv få indlagt - fotos om AS, 

 Samling af kontaktoplysningerne til et sted, 
 Link til et AS-debatforum: et AS testforum 

oprettet af Morten Hammer, hvor medlem-
merne kan give deres meninger til kende, 

 Forbedret mulighed for at se, hvordan man 
bliver medlem, 

 Øget mulighed for at bevæge sig rundt mellem 
siderne, 

 Øget mulighed for at gå direkte fra hjemme-
siden til eksterne samarbejdspartnere og 

 En ny oversigtsside, hvorfra man kan gå 
direkte til de ønskede sider. 

Dirigenten nedlagde sit hverv for at komme med 
følgende indlæg. 
Et kort historisk tilbageblik minder om, at Skytte-
foreningen blev oprettet 1861 i en bølge af fri-
hedsfølelser. Korpset blev oprettet i 1866, for at 
træne folk til forsvar af Danmark efter 1864. I 
1937 blev det pålagt krigsministeren at opsige 
alle aftaler med de frivillige korps. I AS fortsatte 
uddannelsen med alt, hvad I ved. Efter de frivilli-
ge hjemmeværnsforeninger fik vi statshjemme-
værnet i 1949 
 
Mange der gik ind i Hjemmeværnet følte at AS´s 
idegrundlag nu var landsdækkende, og at man 
derfor burde nedlægge foreningen. Det gjorde 
man ikke. 
 
Man medvirkede til oprettelse af fem hjemme-
værns omkring København: Kompagni Niende 
på Gentofte Rådhus, Peter Hartmann i Hedehu-
sene, Tage Krarup på Christianshavn, Ole 
Schmidt på Frederiksberg og Hans Henning 
Hansen på Slotsholmen. Stort set alle aktive 
indtrådte i hjemmeværnet, mange som befa-
lingsmænd. 
 
Hjemmeværnet har en samlet paradedag om 
året, og det er 4. maj. I betragtning af, der stadig 
er mange AS´er, der er i Hjemmeværnet, er det 
ikke rettidig omhu, at foreningen laver et arran-
gement på denne dag. 
 
Jeg tillader mig derfor at foreslå, at et arrange-
ment der fejre Danmarks befrielse i fremtiden 
flyttes til selv frihedsdagen den 5. maj. 
Dirigenten genoptog sit hverv 
 
Formanden takkede for indlægget og lovede at 
tage det med i overvejelserne. 
 
Sandbjerginspektøren overrakte Sandbjergpoka-
len til 3801 Birger Hoff med motivation i hans 
store indsats for Bjergets renovering gennem de 
seneste år. 
 
Johan Goth gjorde opmærksom på, at Birger 
Hoff også havde modtaget DMI’s sølvmanchet-
klapper for hans gode indsats for feltsporten. 
 
Morten Hammer omtalte og beskrev det af for-
manden nævnte debatforum. Mange synes at 
læse i forum, men kun få (11) er tilmeldt og har 
skrevet selv. Alle kan læse alt, dog undtagen 
bestyrelsens felt, hvortil kun bestyrelsen kan få 
adgang. 
Svend Mørup advarede mod, at skrive for per-
sonligt. Alt, der lægges på internettet kan læ-
ses/findes af andre, og det er meget vanskeligt at 
få fjernet tingene igen. 
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Betina Lynnerup: Skydesektionens ”festudvalg” 
har stort behov for hjælpere til de to store arran-
gementer i 2009, AS-P7 og Unimatch. De fleste 
vil bare nyde, og der er altid svært at gå ud og 
presse medlemmerne i sidste øjeblik. Skydesek-
tionen og feltsportssektionen (til AS-P7) bedes 
derfor i tide finde frivillige hjælpere, som melder 
sig selv. 
 
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen og 
deres stedfortrædere, revisorerne, hjælperne i 
sektionerne og redaktionen for godt udført arbej-
de i årets løb. 
 

Dirigenten erklærede herefter generalforsam-
lingen afsluttet kl. 21.45. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af 
forhandlingerne. 
 
Derefter: ”Leve for AS” og ”Fanesang”. 
 

Som dirigent: 2966 Mogens Løppenthien 
 

 
Resultatopgørelse for året 2008  2007 Budget 09 
 (1.000 kr) 
Indtægter Kontingenter - aktive 85.370 78 86 
 Kontingenter - passive 10.840 11 11 
 Renteindtægter 19.435 15 9 
 Kursavance, obligationer 57 0 0 
 Øvrige tilskud 32.700 15 2 
 Andre indtægter 296 1 1 
 Indtægter i alt  148.698 120 109 
Aktivitetsomkostninger Skydesektionen 25.688 22 25 
 Gymnastiksektionen 5.273 5 6 
 Feltsportssektionen 8.838 7 8 
 Hjemmeværnssektionen 814 0 1 
 Høje Sandbjerg - 42.067 14 16 
 Byggeprojekt, Høje Sandbjerg 81.131 31 0 
 Stævner, konkurrencer mv. - 470 12 15 
 Bladet 23.057 21 23 
 i alt  102.264 112 94 
Administrationsomkostninger Forsikringer 13.706 16 14 
 Gaver 2.550 2 5 
 Mødeudgifter 2.947 2 3 
 Øvrige administrationsomkostn. 8.121 7 10 
 i alt  27.324 27 32 
 Udgifter i alt  129.588 139 126 
Resultat før særlige poster  19.110 - 19 - 17 
 
Særlige indtægter Modtaget fra civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe 
 Zehngraffs Idrætsfond for Danske Studenter 25.000 23 14 
 
Årets resultat  44.110 4 - 3 
 
Der disponeres Hensættelse til 150 års jubilæum/hist.bog 25.000 0 0 
således Hensættelse til nye byggeproj. Høje Sandbj. 0 0 0 
 Overførsel til kapitalkonto 19.110 4 3 
 
Revisionspåtegning: Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 331. december 2008 samt at foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
2008 - 31. december 2008 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis. 
2. april 2009 Kristian J. Krogsgaard Morten Hammer 
 Statsautoriseret revisor Kritisk revisor 
 med deponeret beskikkelse 
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Balance pr. 31. december 2008: Aktiver  31. dec 07 
   (1.000 kr) 
Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
    (Knt. ejendomsværdi senest 1/10 2008 udg. 
    kr. 2.050.000 heraf grundværdi kr. 1.536.800) 
 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 132.000  143 
    (Opført på lejet grund. AS ejer en tredjedel af 
    huset. Optages til værdi af restgæld) 
 Inventar            1 132.002 - 
 
 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom. kr. 226.509, anskaffelsessum 223.089  225 
 Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2008 ….2.670 225.759 1 
 Aktier Danske Bank: 1140 stk. anskaffelsessum 58.992  59 
 Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2008 ……139 59.131 168 
 
 i alt  416.892 596 
 
Omsætningsaktiver: Beholdning af ammunition  53.383 28 
 Tilgodehavender  34.599 36 
 Likvide beholdninger  158.412 146 
 
 i alt  246.394 210 
 
Aktiver i alt   663.286 806 
 
 
Balance pr. 31. december 2008: Passiver  31. dec 07 
   (1.000 kr) 
Egenkapital Kapitalkonto 263.284 244 
 Opskrivningshenlæggelse     2.809 169 
 
 i alt  266.093 413 
 
Hensættelser Vedligeholdelse Høje Sandbjerg 23.417 38 
 Byggeprojekter Høje Sandbjerg 100.000 100 
 150 års jubilæum / historiebog 125.000 100 
 
 i alt 248.417 238 
 
Kort fristet gæld SKAK-huset, gæld til DDS 132.000 143 
 Omkostniingskreditorer mv.   16.776 12 
 
 i alt 148.776 155 
 
Passiver i alt  663.286 806 
 
 

   HUSK 
       Sct. Hans aften på Bjerget 
 Gør det til en tradition at deltage 
 sammen med familie og venner 



 
 
 

 
 

ID.NR. 47642 
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