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Foreningen 
   

 
 

 
Forestil dig disse borde dækket op til fest. Det kan du opleve 
 

lørdag den 2. april 2011 
hvor Akademisk Skytteforening inviterer til 

150 års jubilæumsfest 

 

 
 
 

Deltagere: AS og AS Århus medlemmer m/ ledsagere 
  + inviterede fra andre foreninger og gæster 
 

Tid: lørdag 2. april 2011 - ankomst fra kl. 17.30 
  Alle bedes være klar i salen senest kl. 18.00 
 

Sted: DGI-byen (CPH Conference) i Østerbro-salen 
 Tietgensgade, København V 
 (Parkering: Indkørsel fra Ingerslevsgade) 
 

Program: Velkomstdrink / Middag - 3 retter / Kaffe, dans, bar mv. 
 

Påklædning: Smoking (evt. kjole og hvidt eller mørkt tøj) 
 eller tilsvarende uniform. Med dekorationer. 
 
 
 

Tilmelding: 
Ved indbetaling til giro  503 3551 

eller overførsel til bank  reg. 3001 konto 503 3551 
 
 
 
 

 
 

Deltagerbetalingen dækker 
ca. ½-delen af foreningens 

udgifter til jubilæet. 
Hvis du måtte ønske 

herudover at yde støtte 
- stor eller lille - 

- generelt eller øremærket - 
- økonomisk eller andet - 
- omtalt eller anonymt - 

bedes du rette henvendelse 
til og aftale dette med 

formanden - 4817 0017 
formand@as-kbh.dk 

 
  

Indbetaling - kr. 500,- p.p. skal være indgået på kontoen senest 30. december 
 

(men af hensyn til planlægningen modtager vi meget gerne tilmeldingen inden jul) 
 

Ved tilmelding bedes navn på evt. ledsager og e-mail-adresse oplyst. 
 

Ved eftertilmelding / indbetaling efter 1. januar 2011: kr. 550,- p.p. 
(ved overtegning placeres tilmeldte efter 1. januar 2011 på venteliste) 
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Der er endnu en gang grund til at trække i fest-
tøjet, og der er igen mange gode muligheder til 
det, selv om kjole og hvidt nok ikke vil være den 
mest hensigtsmæssige påklædning til dem alle. 
 
Så jeg vil denne gang indskrænke mig til at sige 
 

  
 

alle de aktiviteter, som omtales på side 3. 
 

Og så vil jeg bare ønske alle 
 

  
 
Jeg håber, at vi ses i det nye år.  
 

Erling Heidler  
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Gør det hele lidt nemmere for dig selv. 
Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 

 
 

Deltagerbetalingen til 150 års jubilæet dækker ca. ½-delen af foreningens udgifter. 
Hvis du måtte ønske herudover at yde støtte 

- stor eller lille - generelt eller øremærket - økonomisk eller andet - omtalt eller anonymt - 
bedes du rette henvendelse til og aftale dette med formanden - 4817 0017 - formand@as-kbh.dk 
 

 

 

 
 
Nyhed: 
 
I forbindelse med 90 års jubilæet for konkurrencer-
ne mellem AS og P7 er der udarbejdet en historie-
bog, som nu også er til salg. 
 
Bogen er rigt illustreret og indeholder en samlet be-
skrivelse af konkurrencerne og en statistisk gen-
nemgang af alle resultater og alle deltagere gen-
nem de 90 år. 
 

Bogen er i A4 format og har 104 sider. 
Pris: kr. 230,- 
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Foreningen 
 

 
Runde fødselsdage 2010-11 

 

29. nov. 3166 Steen Kledal 75 år 
 3. dec. 4179 Jørgen Nielsen 40 år 
 9. dec. 3 Axel Guldbrandsen 85 år 

25. dec. 3833 Flemming Thomsen 60 år 
26. dec. 3426 Kurt Hinnum 65 år 
21. jan. 3505 Kay Søren Nielsen 65 år 
16. feb. 3976 Anders Poulsen 65 år 
18. feb. 3283 Jens Rømer 70 år 
22. feb. 3884 Sven Erik Brockhuus 70 år 
24. feb. 1182 Mogens Grønlund 90 år 
28. feb. 1518 Arne Steen Sørensen 85 år 

 
 
Arrangementer 2010 
4. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget 
5. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
11. december 14.00 Høje Sandbjerg Vinterstue Bjerget 
14. december  Gymnastik Juleafslutning Salen / KB 
14. december  Skydning  Juleafslutning DGI-byen 
 
Arrangementer 2011 
2. april 18.00 Foreningen 150 års jubilæumsfest DGI-byen 
28. april 18.00 (20.00) Foreningen Gule ærter og generalforsamling Bjerget 
5. maj 17.00 Foreningen 5. maj arrangement Bjerget 
23. juni 19.00 Foreningen Sct. Hans aften Bjerget 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

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

 
Fradrag for gaver til Akademisk Skytteforening 

 
AS er medlem af De Danske Skytteforeninger, 
DDS, som har en associeringsaftale med De 
danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI. 
 
DGI har etableret mulighed for, at man via deres 
hjemmeside kan indbetale beløb til støtte for 
foreningsaktiviteter. Hvis du i forbindelse med dit 
bidrag via DGI’s hjemmeside oplyser dit Cpr.-
nummer, så vil DGI automatisk indberette dit 
bidrag til SKAT som fradragsberettiget i henhold 
til ligningslovens § 8 A.  
 
Vi har foreløbig til hensigt at oprette to fonde, 
hvor støtten går til: 

 
1) Anskaffelse af nye våben til skydesektionen. 
2) Støtte til jubilæumsskydning i foråret 2011. 
 
Du - og din eventuelle ægtefælle - kan hvert år 
opnå fradrag for den del af et bidrag, som over-
stiger 500 kr. Hver skatteyder kan dog højst 
opnå et fradrag på 14.500 kr. pr. kalenderår. 
 
Du hører nærmere via bladet eller på forenin-
gens hjemmeside, når fondene er oprettet. 
Se evt. mere på DGI’s hjemmeside: 
http://www.dgi.dk/OmDGI/Fonde/gaver.aspx 
 

3745 Finn Scheibye 
 

 

Skattefradrag for pengegaver  
Ligningslovens § 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner hvis 
midler anvendes til almenvelgørende formål.  
• Fradraget gælder gavebeløb fra 500 kroner op til et maksimum som i 2010 er fastsat til 15.000 kroner. 
Det vil sige at gaven skal være mindst 500 kroner og maksimalt kan man fratrække 14.500 kr. 

DGI er godkendt som gavemodtager. Det er lokale foreninger ikke. I praksis foregår det sådan:  
• Bidragyderen indbetaler sin pengegave til DGI og udtrykker ønske om hvad han eller hun ønsker at støtte.  
• Senest 1. oktober ansøger foreningen DGI om støtte for eksempel til en idrætshal.  
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VINTERSTUE 2010 
 

Foreningen 
  

 
Bjerget lørdag eftermiddag 11. december. Lejren er åben fra kl. 14 

 

AS indbyder hermed alle medlemmer med familie og venner til en fælles vinterstue i de opgraderede 
bygninger, hvor vi vil hygge os med juleaktiviteter som f. eks. fremstilling af juledekorationer, juletræs-
pynt og lignende. Vi begynder med at samle materialer på grunden eller i Rude Skov på en frisk gåtur. 
Arrangørerne sørger for ler til dekorationer. 
Senest kl. 15 samles vi i de opvarmede messer omkring kreative aktiviteter. Der vil være gløgg og 
æbleskiver, kaffe og the med småkager til almen vederkvægelse. Der vil være en konkurrence med 
julepræmier. Husk sangbogen.  
 

Tilmelding: Senest onsdag d. 8. december kl. 20:00 til: 
Alex Datcu, tlf. 2536 1911 eller e-mail: alex.datcu@gmail.com 
subsidiært til Pia Franck, tlf. 4588 2044 eller e-mail: pia.franck@youmail.dk  
 

Transport: Hvis du har brug for transport til Bjerget, så oplys det ved tilmeldingen.  
Derefter vil vi om muligt sætte dig i forbindelse med en bilejer med ledig kapacitet. 
 

Fortæringsbidrag (voksne): Regn med 25 kr. pr. person. 
 

Tilmeld dig nu! Vi ses den 11. december senest kl. 15. 
 
 

 

Salg 
  

 
Brænde fra Bjerget (se annoncerne) 

 
Historiebøger Sandbjerg 
 fotobogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1911 1916 & 1926 1936 og 1937 1966 1981 2002 
 Udsolgt 100 kr. 75 kr. Gratis  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 
 Gratis 
  Slips (grøn/bordeaux) - Fås i silke eller polyester 
Køb hos: Formanden Købes direkte på www.bensonandclegg.com 
 4817 0017 / formand@as-kbh.dk Slips nr. 135: Sherwood Foresters 
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Høje Sandbjerg 
 

 

 
Ny organisation af 

Sandbjerginspektionen 
 
Som det fremgår af mange artikler i dette blad, 
træder den mangeårige Sandbjerginspektør 
tilbage med udgangen af året. At løfte arven vil 
være en stor opgave. Ingen kan gøre det alene. 
Vi må samle kræfterne og løfte i flok, for at det 
kan lade sig gøre. Derfor vil Sandbjerginspektio-
nen blive reorganiseret med en ledelse på 5 
mand og en interesseret gruppe af medlemmer 
kaldet Sandbjergere. 
 
Til at forestå ledelsen har bestyrelsen indtil den 
kommende generalforsamling konstitueret  
• 3801 Birger Hoff som Sandbjerginspektør. 

Han har det overordnede ansvar, da ansvar 
aldrig kan delegeres. Han repræsenterer in-
spektionen i bestyrelsen og holder bl.a. for-
bindelse til naboer og myndigheder. 

• 3901 Per Bannow som Sandbjergassistent 
for grunden. Han udarbejder bevoksningspla-
ner for grunden og forestår bl.a. nødvendige 
arbejder som græsslåning, træfældning, 
brændekløvning og nyplantning.  

• 3898 Lars Worsaae som Sandbjergassistent 
for bygningerne. Han udarbejder vedligehol-
delsesplan for den enkelte bygning og fore-
står bl.a. nødvendige arbejder som forårsren-
gøring, nymaling og daglig småvedligeholdel-
se. 

• 3976 Anders Poulsen som Sandbjergassi-
stent for udlejning. Han udarbejder reservati-
onslisten, og holder bl.a. kontakt til vore kun-
der. 

• 3448 Bo Scheibye som kasserer. Han udar-
bejder regnskab for Sandbjerginspektionen i 
tilknytning til sit job som hovedforeningens 
kasserer.  

 
Ledelsen forestår altså den daglige drift. Det er 
dem, der skal være urolige, hvis noget er ved at 
gå galt, gribe ind og iværksætte afhjælpende 
foranstaltninger. Men de skal ikke nødvendigvis 
lave det hele selv. Derfor er der dannet en gruppe 
kaldet Sandbjergere. Det er almindelige med-
lemmer, som ved siden af deres tilknytning til 
egen inspektion også bliver medlem af Sand-
bjergfamilien. Er du klar til på opfordring, skulle 
telefonen ringe eller en e-mail bibbe frem, at give 
en hånd med i udførelse af de rutinemæssige 
småopgaver, så bliv Sandbjerger. Vi vil desuden  

nok mødes nogle gange om året, når større 
arbejder skal laves, i mere sociale cirkler med 
koner, børn og hunde, for at nyde ikke blot hinan-
den, men også det smukke Høje Sandbjerg. 
 
De småopgaver, vi taler om, kan for eksempel 
være 
• græsslåning, ridende på store maskiner eller 

på skråninger med specialflymo. 
• brændekløvning, med den store hydrauliske 

kløvemaskine. 
• tømning af kold aske fra lejrens mange ovne 

og fyldning af brændekurve. 
• check af om kunder har gjort ordentlig rent, 

håndklæder er rene og toiletpapir tilstede. 
• fældning af træer med motorsave og kiler. 
• bekæmpelse af kratbevoksning, med benzin-

dreven kratrydder. 
• bygning af Sct. Hansbål, med den påhængs-

trækkende havetraktor. 
 
Har du lyst til at få et medejerskab af grunden, 
nyde den enestående natur og være med til at 
bestemme, hvorledes vi skal bruge den, så kon-
takt formanden og meld dig som Sandbjerger. 
 
 

Sandbjerginspektionens 
skytte 

 
Høje Sandbjerg har et varieret dyreliv i lighed 
med Rude Skov, som grunden jo grænser op til. 
Sandbjerginspektionen er glad for dette og øn-
sker at sikre et rigt og sundt dyreliv på forenings 
ejendom. Da mange af foreningens medlemmer 
har vist stor interesse for at deltage i denne vildt-
pleje, oprettes en funktion som skytte under 
Sandbjerginspektionen. 
 
Skyttens opgaver og de restriktioner, der er for 
hans virke, kan læses på hjemmesiden. Han har i 
denne egenskab ret til at nedlægge enkelte rådyr. 
For at sikre et fair og transparent valg af skytte 
udbydes funktionen gennem en auktion blandt 
foreningens medlemmer. Reglerne herfor kan 
tillige læses på hjemmesiden. 
 
Det er mit håb at foreningen gennem udpegning 
af en skytte dels kan sikre et rigt og sundt dyreliv, 
dels opfylde nogle medlemmers interesse i jagt 
og vildtpleje og dels sikre en biindtægt til drift af 
Høje Sandbjerg. 
 
 

3801 
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Vore fælles mål for 
Høje Sandbjerg 

 
Med det nye år har jeg fået til opgave at løfte den 
tunge arv efter Henrik som Sandbjerginspektør. 
Øvelsesområde står flottere end nogensinde. 
Med en ny og effektiv bygning 5, til drift af lejren, 
med de renoverede bygninger 1 og 4, som rum-
mer undervisningslokale og fine sanitære forhold, 
og med en parklignende grund, bør intet kunne 
hindre os i at nyde og bruge Høje Sandbjerg. Der 
er uendeligt meget at takke Henrik for. Jeg håber 
at kunne fortsætte hans virke og sikre et fælles 
aktiv til gavn og glæde for alle foreningens med-
lemmer. 
 
Men jeg kan ikke gøre det selv. Som I kan læse 
andet steds, har vi organiseret os med et hold af 
Sandbjergassistenter og med en forhåbentlig stor 
gruppe af Sandbjergere, almindelige medlemmer, 
som ind i mellem kunne tænke sig at give en 
hånd med. Og når vi er mange må vi have et 
fælles mål. Jeg har derfor - efter at have lyttet - 
formuleret, hvad jeg tror, er fælles mål. De vil 
blive forelagt og drøftet på generalforsamlingen, 
som det grundlag vi går til valg på, skulle I fortsat 
ønske mig som Sandbjerginspektør. Og de vil 
løbende blive justeret på baggrund af Jeres 
tilkendegivelser. 
 
• Give medlemmer medejerskab af Høje 

Sandbjerg. 
Det er vigtigt at støtte alle medlemmernes interes-
se for og lyst til at komme på Høje Sandbjerg. Det 
gøres ved at sikre, at ethvert besøg ledsages af 
et rart minde. Dvs. det skal være nemt at komme 
ind, atmosfæren skal være positiv, medlemmerne 
skal kunne deltage i arbejdet og opleve at yde et 
værdsat bidrag til at vedligeholde den. 

• Grunden tilbage til naturen.  
Den er i dag usædvanlig smuk, men ligner nok 
mere en park end skov og mark. Der er få vind-
fælder, hule træer, rådnende grenbunker og tætte 
krat, dvs. dels biotoper for biller og småkravl, som 
fugle lever af, og dels gennemsteder for råvildt. 
Jeg forestiller mig, at den langsomt føres tilbage 
til en lidt mere vild tilstand. Det vil være mere reelt 
for AS brug, vil nok ikke skræmme eksterne 
kunder og vil kræve mindre vedligeholdelse. 

• Bygningerne gøres "vedligeholdelsesfri".  
Noget sådant er en utopi, men med en fortsat 
indsats for renovering af bygning 2 & 3, vil lejrens 
bygningsmasse kunne bringes op på et stade, 
hvor den almindelige vedligeholdelse er begræn-
set til et minimum. 

 
• Udbredt delegering.  
For at holde de enkelte opgaver nede på et om-
fang, hvor almindelige medlemmer har lyst at 
være med, deles opgaverne i styrbare underen-
heder. Men også her delegeres, hvor det er mu-
ligt. Dette medfører, at nogle opgaver løses på en 
anden vis end opgavestilleren forestiller sig, 
hvilket selvfølgelig må accepteres. Det betyder 
også at der vil være "smuttere", værktøj, som går 
i stykker, reparationsopgaver, som må laves om. 
Dette er en acceptabel følge af delegeringen. Til 
gengæld skulle delegering medføre, at der er en 
større gruppe af medlemmer, som viser glæde 
ved grunden og kommer til hjælp, når der er 
behov. 

Derudover har jeg egne drømme for Høje Sand-
bjerg, blandt andet at vi får en armeret P-plads til 
15-20 biler, så det også er muligt at køre derop i 
udkanten af sæsonen. Jeg ser også gerne, at 
lejren får lidt mere præg af klubhus.  

   3801 Birger Hoff 

konstitueret Sandbjerginspektør fra nytår 
 
 
 
 
 
 

Bliv Sandbjerger 
 
 

 
Lejren som den nu ser ud fra nordøst 



10 
 

 
Lejren med det ryddede forterræn 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ryddede 
skel ved 
Cykelskuret 

Rydningsweekend 
16.-17. oktober 
 
En fåtallig men effektiv skare samledes lørdag og 
søndag i godt arbejdsvejr til løsning af 30 opga-
ver. Lørdag mødte Løppenthien, Birger Hoff, Ole 
Hasselbalch, Mogens Camre og Arne Jensen 
sammen med Pia og undertegnede. Første ho-
vedopgave var et få afbrændt det meget kvas, 
som Arne og Lars Worsaae i efteråret havde 
produceret NV for Cykelskuret. Bunken på Sankt 
Hans-bålpladsen var yderligere blevet forøget ved 
oprisning og fældning af træer ved adgangsvejen, 
men allerede midt på formiddagen begyndte 
fyrbøderne at udvandre til andre opgaver, de 
syntes de var for mange. Der blev derfor tid til 
også at reparere og færdiggøre hegn og stolper 
omkring porten, sætte chaussésten omkring en 
tagvandsbrønd, male grønne borde og sort træ-
værk på bro og trappe mellem B1 og B4. Det 
sidste ved Mogens C. og Ole. Der blev fjernet 
gyvel på L-bakken og trapperne øst og nord for 
bygningerne blev renset for græs.  
 
Søndag mødte Løppenthien, Alex Datcu, Birger 
Hoff og Thorkild Franck med to døtre. Pia var 
som sædvanlig i køkkenet. Lejrens nyanskaffede 
Stihl kratrydder og vor gamle Texas kom på 
arbejde med Løppenthien og Alex på skift som 
førere. De ryddede tilsammen imponerende 
meget af småkrattet på skråningen vest for byg-
ningerne, langs mosehullet og langs skellet til 
naboen ud for Cykelskuret og videre op mod 
Rude skov. En rundsavsklinge på Stihl-maskinen 
viste sig særdeles effektiv. Specielt er det hen-
sigtsmæssigt at rydde langs skellet ved Cykelsku-
ret, da det ellers ikke er forsvarligt at slå området 
tæt ved hegnet med vore slåmaskiner. Man skal 
kunne se hvad man kører i. Birger havde ikke 
megen tillid til lejrens elektriske motorsav,  og sat- 
 

 
Bålet med kvas fra efteråret 

te derfor benzinsaven i gang med opskæring af 
nogle nedknækkede trætoppe ved gymnastik-
pladsen og ved femvejen. Thorkild (og hans 
piger) fjernede rester af et gammelt luftledningan-
læg ved Villaen, kørte brænde ned fra skuret, 
malede omkring de nyindsatte døre i B4’s vest-
gavl og nåede sammen med Pia også at vaske 
gulv i folkerummet i B5, så resten af gulvet kunne 
blive malet igen. Der blev renset tagrender på B5 
og hængt en slangeholder op. Mange andre ting 
blev sikkert også nået, i hvert fald var jeg på et 
tidspunkt ved at løbe tør for opgaver, men der 
blev dog en del tilbage som efterfølgende må 
klares. 
 
Ved frokosten sørgede Pia – med assistance fra 
Thorkilds piger – for at alle fik, hvad de havde 
brug for. Recitativet foredrog hhv. Birger og Alex 
med klar og høj røst. Løppenthien havde, som en 
særlig hilsen til Pia for mange års god forplejning, 
medbragt en stor buket lyserøde roser.  
 
Det blev en god weekend, som kun blev ”skæm-
met” af at vi måtte undvære Popp, der efter at 
have afhændet sin bil er noget bundet. Vi sendte 
ham en venlig hilsen og drak hans ”velsignede” 
snaps. 

3363 Franck 
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De nyindrettede lofter i Barak 1 og 4 

 

 
Vestgavlen af B4 med nye døre. 

 

 
 

 
D-messen fra indgangen og modsat 

 

Opgraderingsprojekt  
Barak 1 og 4 afsluttet 
 
Siden seneste nummer af bladet er der primært 
arbejdet i Barak 1 og med malerarbejde i Barak 4. 
Gulvet i D-messen voldte som omtalt problemer, 
og den epoxymaling vi havde brugt havde ikke 
gjort opgaven lettere. Murermester Jan Nielsen 
påtog sig efter et konsulentbesøg at lægge et nyt 
afretningslag på den malede flade, og efter en 
forlænget tørreperiode kunne vi så male igen, - 
troede jeg. Først efter at producenten af malin-
gen, Jotun havde kigget på sagen og besluttet sig 
for pr. kulance at donere yderligere 9 liter maling 
fik vi nogenlunde styr på den del. Resultatet er 
ikke blevet helt som jeg gerne ville det, men det 
må primært tilskrives egen (min) manglende 
håndværksmæssige kunnen som maler. Enden 
på den del blev at vi ultimo oktober kunne flytte 
ind i D-messen og montere fodpaneler mv. 
 
På loft 1 var der forinden blevet opbygget nye 
skillevægge som på loft 4, og hanebåndene på 
loft 4 var blevet hævet, så nutidens voksne kan 
gå opret ind. Dermed var alle de projektdele, som 
var omfattet af beskrivelsen i vor ansøgning 
gennemført, om end ikke alle helt som oprindelig 
beskrevet. Frigravningen blev således ændret til 
en billigere, men bedre løsning. 
 
Nærmere eftertanke førte til, at vi udenfor projek-
tet bad tømrermester Sven Andersen levere to 
nye isolerede døre med pumpe til dørene i vest-
gavlen på B4, således at også indgang til Herre-
toilet og vaske/baderum fik et tiltalende udseen-
de, og således at ingen fristes til at lade dørene 
stå åbne. Det ville i den kolde tid fjerne for mange 
kalorier fra bygningen, som så muligvis skulle 
leveres af el-ovnene. Det ville jo ikke ligefrem 
være besparende. Endelig bad vi mureren om at 
hjælpe med at lægge ny flisebelægning mellem 
de to opgraderede bygninger B1 og B4, da vi 
havde rigeligt andet at gøre. Arne Jensen har 
æren for det nydelige mønster de er lagt i. 
 
Det færdige – udvidede - opgraderingsprojekt 
blev markeret afsluttet ved et teknikermøde den 
5. november med deltagelse af mestre, rådgivere 
og projektmedarbejdere fra foreningen. Vi var 15 i 
tallet på den fungerende Sandbjerginspektørs 
regning til et spartansk arrangement kreeret af 
Pia, hvor der dels kunne udveksles erfaringer om 
forløbet og dels kunne knyttes kontakter mellem 
den ny ledelse og håndværkerne. Mødet blev 
holdt i D-messen, der fungerede fint til formålet.  

Skønt det absolut ikke var hensigten ”sneg” 
Birger Hoff sig til udenfor programmet at sige 
nogle meget anerkendende ord om forløbet. 

3363 Franck 
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Forbedring af vejene  
ved Barakkerne 
 
Siden 1992, hvor den østlige adgangsvej blev 
etableret, har det været planen, at den skulle 
rettes ud så vi slap for ”herresvinget” rundt om 
den efterhånden store bøg lige før ”Markmanns 
pil”. Senest skulle ændringen være sket sidste år, 
men byggeri mv. forhindrede dette. Nu hvor de 
sidste store transporter var kørt, kunne vi tage hul 
på opgaven. Først blev den ret store bøg fældet 
(med el-saven), og dele af stammen (40 cm i 
diameter) blev efterladt, så en gravemaskine 
kunne ”få fat”. Meget af kloven (kronen) blev kørt 
til gymnastikpladsen og blev brændt der. Så blev 
nogle korte hække fjernet. I samme omgang 
fjernede vi den bøg, der stod på trekanten syd for 
Barak 5. Derefter kunne entreprenør Gert Dybdals 
folk komme til med deres maskiner. ”Midterrabat-
ten” blev høvlet af,  og jorden kørt ned vest for sø- 
 

 
Vejene som de så ud fra syd ”før” 

afløbet og siden jævnet, så terrænet skulle blive 
mindre vandlidende. 
 
Projektet indebar, at vejene skulle hæves ”en god 
fod” med stabilt grus, og Dybdal foreslog, at vi 
lavede et kendeligt tværfald, som sammen med 
en belægning af knust asfalt ville kunne reducere 
de skader store regnskyl hidtil har forvoldt på 
vejen op mod toppen og på de nedenfor liggende 
vejstykker. Der er nu blevet en del mere plads på 
vejen, og den kan benyttes på flere måder. Den 
vigtigste er, at ”uvending” for de der kommer fra 
P-pladsen og som skal til Gymnastikpladsen, 
bliver meget lettere. Umiddelbart er den direkte 
anledning til arbejdet dog, at vogne som slamsu-
gere, betonkanoner og vogne med byggemateria-
ler hidtil har måttet sno sig ind til lejrgaden, ofte 
med det resultat, at de har kørt vore rabatter i 
stykker, f.eks. under deres udbakning. Den tid 
skulle være overstået nu.  

3363 Franck 
 

 
Vejene med ny belægning og mere plads 

 
Lidt af hvert fra Bjerget 

 
I seneste nummer af bladet annoncerede vi med 
forskellig brugt materiel. Ingen reflekterede, så 
vaskerenderne er kørt til lossepladsen af mure-
ren, og traktoren endte med at blive solgt til en af 
vejentreprenørens truckførere. 
 
Med tanke på at det nu bliver ”nye folk” som skal 
have driftansvaret for lejren, er der opsat en 
termostatstyret el-ovn i hvert af de to køkkenom-
råder, ikke af hensyn til bekvemmeligheden, men 
for at undgå udrykninger i tilfælde af pludseligt 
varsel om stærk frost, hvor det ikke var ventet. 
Det er muligt, at det så vil være forsvarligt også at 
undlade den besværlige aftapning af vandvarme-
re mv. Det må tiden vise. 

Det har længe været ønsket at sætte en ventil i 
væggen til O-messen, så den fugtige luft kan 
drives ud af solarventianlægget. Det sker snarest, 
og samtidig vil der blive sat en ventil i servicede-
potet, for også der at sikre udluftning. 
 
Barakkerne 1, 2 og 4 har i forskellig grad været 
angrebet af borebiller. I barak 4 skulle alt angre-
bet træværk nu være fjernet eller behandlet, og 
det gælder også i høj grad Barak 1, om end der 
fortsat er visse angreb som skal bekæmpes. 
Barak 1 er derimod stadig en kilde til uro, så vi 
prøver at finde et egnet firma til at foretage be-
kæmpelse inden det er gået for hårdt ud over 
konstruktionen. 

3363 Franck 
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Hjemmeværn 
  

 
 
 

KJÆFT LXIX 
 

Til AS jubilarer, medlemmer af AS og andre inviterede. 
Det LXIX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at indbyde til 

 
BØFTUR  -  søndag den 5. december 2010 

 
Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev videreført af det nu nedlagte 
HVK 6301.  
 
AS og Kjæftoratet er derfor nu ene om at videreføre Korpsets og Kompagniets traditioner.  
 
Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat der gør det muligt at videreføre disse traditioner. 
Jørgen Pangel var tidligere CH/HVK 6301, og det er i hans ånd at bøfturene fortsat gennemføres.  
 

Stillested: Høje Sandbjerg Lejren. Se programmet om stilletid 
 
Påklædning: Uniform (kamp- eller tjeneste- efter eget valg og vejret) alternativt pæn civil m. 

anlagte store dekorationer. 
 
Medbringes: Madpakke og AS sangbog. 
 
Program: 0930: Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren. 
 0945: Aktiviteter jf. traditionerne 
 
 1115: Parade  (seneste mødetid for jubilarer) 
 1130: Jubilarportvin m.m. Jubilarerne samles i undermessen. 
 1200: Bøftursfrokost i mandskabsmessen med uddeling af de traditionelle legater. 
 1500: Fanesang  (forventet tidspunkt) 
 
Med AS hilsen 
Peter Pajhede Nielsen - Kjæft LXIX 
 

Tilmelding senest 30. november til Hjemmeværnssektionen, Peter Willems 
pedew64@gmail.com eller 2810 6749 

 
 

 

Gymnastik 
 

 
 

Gymnastikken kører med pænt fremmøde og 
fremragende ledet af Leif Berg-Sørensen.  
 
Det foregår som sædvanligt på  
 

Korsager Skole 
Gislingevej 14, Husum 
 

tirsdag og fredag kl. 17.05 - 18.00. 
 
Husk, at der er samlet indgang kl. 17 præcis 
og samlet udgang ca. kl. 18.15, begge grundet 
oplukning af låste døre. 

 

 
Ny på holdet er Kay Søren fra Hjemmeværnssek-
tionen, som er gået foran med et godt eksempel, 
og har indset det nødvendige i at tjene sit korpus 
ved siden af ”korpset”. Men der er plads til flere 
fra andre sektioner eller til nye medlemmer lig-
nende os andre. 
 
Der er 
Juleafslutning tirsdag 14.december 

hvor der efter gymnastikken er gule ærter 
til den sædvanlige rimelige pris i 

KB’s Tennisafdelings lokaler på Pile Allé. 
 
Leif kan sikkert ikke nære sig den efterfølgende 
fredag og tirsdag, og i det nye år starter vi  
tirsdag  4. januar 2011. 



14 
 

 

Hjemmeværn / feltsport 
 

 

 
Birger Hoff instruerer i SKAK-huset 

 
Pistolskydning og terrænsportsstævne 
for Hjemmeværnet 
 
Lørdag 13. november afholdt feltsportssektionen et 
lynkursus i pistolskydning for en flok interesserede 
hjemmeværnsfolk på Kalvebod. 
Initiativet følges op med en terrænsportskonkurren-
ce på Bjerget lørdag den 20. november. 

 

 
 

 
 

  
 

Feltsport 
 

 
DM Feltsport  
1. oktober på Bornholm 
AS på podiet i ÆOB og VET 
 
Årets DM i Feltsport blev en spændende konkur-
rence, men med skønhedsfejl.  Pistolskydningen, 
som blev gennemført på skydeterrænet ved 
Raghammer, havde kun to skydninger. Den 
første var reel feltskydning. Helt som den burde 
være. Den anden var mod alt for små mål og på 
lange afstande. Og at have fordelt skuddene på 
tre skydninger, ville have været mere fair. 
 
Håndgranatkastet blev afholdt straks efter skyd-
ningen. Derefter forlagde vi i minibusser til midt 
på øen,  hvor  afstandsbedømmelse  og  kortlæs- 

 
 
 
 
 
 
 
 
ning blev gennemført. Afstandsbedømmelsen 
indeholdt gode mål varierede mål. Kortlæsningen 
var derimod noget utraditionel, idet der alene var 
udpegning mod gårde og stort set i samme ret-
ning alle sammen. Retningsstokkene var desuden 
spredt på en linie i tilfældig orden og med dob-
beltudpegning af nogle mål, hvad der hos visse 
deltagere skabte uro og tvivl. Efter kortlæs-ning 
kørte vi videre til Rø Plantage, hvor der var ar-
rangeret et fremragende O-løb i et fint terræn og 
på et godt kort. 

 
 

Navn Klasse Pistol HGR-kast Afstand Kortlæs O-løb Sum Plac. 

Jørgen Pedersen ÆOB 43 16 4 29 01:17:36 2:49:36 Guld 
Nis C. J. Schmidt ÆOB 29 12 4 15 01:56:38 2:56:38 Sølv 
Peter Werling VET I 32 12 8 10 00:52:23 1:54:23 Sølv 
Niels-Erik O. Hansen VET I 49 14 14 28 01:18:34 3:03:34 6 
Peter Bjørn Jensen VET II 49 20 1 11 00:47:29 2:08:29 4 
Birger Hoff VET II 26 22 4 39 00:49:16 2:20:16 5 
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Efter nogen ventetid på kasernen, vi kunne jo 
først komme tilbage fra Bornholm med natfær-
gen, indledtes en kammeratskabsaften. Den blev 
lang. For protester mod kortlæsningen gav an-
ledning til at en kontrollant måtte ud i terrænet 
igen. Endelig, da mørket havde sænket sig, kom 
han tilbage, og det afgjordes at to mål blev rettet 
og tre slettet. En skønhedsplet af dimensioner. 
Efter omregning kunne præmieoverrækkelse så 
endelig iværksættes.  
 

AS satte sig tungt på Ældre Old Boys, hvor Jør-
gen og Nis, som det kan ses herunder, besatte 
guld og sølvpladsen. I Veteran I (55-65 år) satte 
Peter sig på sølvpladsen. 
 
I holdkonkurrencen besatte vi sølvpladsen (Peter, 
Peter Bjørn, Birger) og bronzepladsen (Jørgen, 
Nis, NEOH), mens HPRD Fynskreds atter i år 
vandt pokalen. 

3801 

 
Efterårets stævner i biathlon, Orientering 
 
AS Feltsport har deltaget i tre større stævner i O-
biathlon i efteråret. 
 
Først var det DM i Ulfsborg, som afholdtes 26.-27. 
august. Det blev en stor oplevelse. O-kortet var ny-
tegnet på COWI grundkort, som gjorde det i forvejen 
svære terræn, endnu sværere, men til gengæld var 
rigtigt ned til den mindste detalje. De deltagende 
AS’ere opnåede blandede resultater. 
 

Start stafet
 
o I HE klassen blev vort nye medlem Ulrik Niel-

sen nr. 9 med 2.26:57. 
o VET klassen blev vundet af Kai Willadsen 

med 2.34:40, mens N.E.O. Hansen blev nr. 8 
med 4.35:12 og jeg selv diskvalificeret for en 
overset post. 

o I ÆOB klassen blev Jørgen Pedersen nr. 4 
med 2.48:06 

 
Dagen efter løb vi stafet. Ligeledes en fin konkurren-
ce, men med blandede resultater. 
 

Jørgen Pedersen løber
 
I dagene 16.-19. september afholdtes VM i terrænet 
ved Nymindegab, med konkurrencer i sprint, klassisk 
og stafet. Tre AS´ere deltog. Jørgen Pedersen, som 
viste et stabilt niveau - han blev bl.a. nr.2 på den 
klassiske distance i H-50, Kai Willadsen, med sit 
sædvanlige høje niveau - han vandt bl.a. H-55 klas-
sisk samt sektionens nye mand Ulrik Nielsen, som 
klarede sig meget fint. Han løb sig op og opnåede 
bl.a. at blive nr. 20 af 34 deltagere i mesterskabsklas-
sen på den klassiske distance foran 2/3 af det danske 
landshold.  
 

Ulrik Nielsen genlader
 
Endelig har der været deltagelse i det åbne danske 
mesterskab i Ålborg, som afholdtes 6.-7. november. 
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Bøftur 
 
Så er det atter tid til Bøftur og til at kæmpe om Franck`s pokal, en spændende glasugle, som terræn-
sportsafdelingens mangeårige formand Torkild Franck fik i 70 års gave af P7, og som er udsat af den 
afgående Sandbjerginspektør i sin fars minde. 
 
Det er tid til at vise, at rigtige AS’er trodser skader og skræmmende vejrudsigter og for i venners lag ved 
kakkelovnens varme i undermessen at fejre den snedigste løber, som har forstået at overgå sig selv og 
sit handicap netop denne klamme morgen.  
 
Derfor grib din sangbog, dit gamle O-tøj og mød op  
 

Lørdag 4. december - kl. 10.00 - på Bjerget 
 
I år er jeg banelægger og glæder mig til at se Jer flå de sidste hår jeres hoveder, mens I fortvivlet ven-
der og drejer det udleverede kort. Ha, ha. 
 
Handicap besluttes af mig på melding om jeres øjeblikkelige form. Er jeres form for nedadgående, har 
synet svigtet på det sidste, eller har vægten klaget, da I besteg den forleden morgen, så lad mig det 
vide. Men om oplysningerne vil blive brugt til andet end en hjertelig latter får stå hen. 
 
For at kunne sikre rigelig snaps, og for at undgå, at jeg ringer for at spørge, om der er noget galt med 
Jer, bedes I  

melde til hos mig senest tirsdag 30. november 
Birger Hoff - 4586 7655 - hofferne@webspeed.dk 

Men gør det heller med det samme.  
 
 
 

 

AS-P7     Feltsport 
  

 

 
Feltsportskonkurrencen AS-P7  -  23.-24. oktober 2010 
 
Da det i år var 90 år siden, at den årlige konkur-
rence mellem Akademisk Skytteforening og 
Södra Skånska Regementet begyndte, var vi 
inviteret til Revingehed med ledsagere. En rigtig 
jubilæumskonkurrence. Vi stillede derfor med et 
jubilæumshold bestående af 2 yngre, 2 ældre og 
3 gamle, hvoraf den ene måtte tage til takke med 
rollen som holdleder. 
 
Lørdagens tävlinger foregik ved Borsarpasjöen, 
en times kørsel nord for kasernen. Terrænet var 
typisk skånsk dvs. let kuperet, med mange sten-
diger og med en grov stenet bund og meget ris. 
Godt at orienterer i, men ganske tungt at løbe i. 
Her afholdtes en 3.3 km punktorientering efter-
fulgt direkte af et 6,3 km løb. Arrangementet var 
fint udført af medlemmer af Lunds OK, men 
punktorienteringen var vel let, hvilket gjorde at 
spredningen var lille, og disciplinen derfor mindre 
vægtet i det samlede resultat. 

Efter den traditionelle tur i saunaen fik vi en 
splendid middag med vore damer i officersmes-
sen, afsluttende med regimentsmusik i natten. 
 
Søndag skød vi tre feltskydninger tilpasset regi-
mentets 25 m bane og konkurrencerne afslutte-
des på håndgranatkastebanen. Her anvendtes de 
små militær-femkamp granater og de tilsvarende 
fjerne mål. Med omvendt "jagtstart" var der 
spænding til det sidste. 
 
Resultaterne ses i skemaet nedenfor. P7 vandt 
overbevisende og faunen blev efterladt i Revin-
gehed. Men Jørgen Nielsen med en samlet før-
steplads for 8. gang i træk og en disciplinsejr og 
Henrik Plenge Jensen med en disciplinsejr red-
dede AS ære.  
 
Jørgens præstation er simpelthen formidabel. 
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Vinder O-løb Carl Horneij 
på vej i mål 
 
 
 

Den samlede vinder 
Jørgen Nielsen 
klar til håndgranatkast 

 
     

 

    
Den meget spændende - og afgørende - håndgranatkastekonkurrence 

havde samlet en pæn lille flok tilskuere, både skydere og VIP’s. 
 
AS-P7 feltsport - resultater 2010 
 

Deltager Klub PO O-løb Pistol HGR Sum Placering
Jørgen Nielsen AS 40,40 63 13 10 126,40 1 
Carl Horneij P7 39,40 55 29 5 128,40 2 
Kalle Ekebjær P7 36,80 50 33 16 135,80 3 
Lars Henric Ottoson P7 50,00 57 35 3 145,00 4 
Markus Bill P7 43,40 51 49 11 154,40 5 
Henrik Plenge Jensen AS 36,00 57 55 8 156,00 6 
Stefan Mitkiewicz P7 50,10 75 23 8 156,10 7 
Nis Schmidt AS 57,00 75 25 6 163,00 8 
Birger Hoff AS 57,90 76 19 18 170,90 9 
Peter Werling AS 47,40 77 41 10 175,40 10 
Carsten Sveding AS 55,00 79 37 5 176,00 11 
Peter Person P7 55,70 66 41 14 176,70 12 
 

 
Feltsportsdeltagerne til præmieoverrækkelsen - i placeringsorden fra højre 
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AS-P7     Jubilæum 
 

 
 
Endnu et jubilæum - endnu en gang en god tur til 
Revingehed. Der var arrangeret et flot VIP- og 
ledsagerprogram - som sædvanlig fristes man 
næsten til at sige - under kyndig ledelse af Chri-
ster Lindow. Nogle af deltagerne havde ganske 
vist lidt vanskeligt ved at forstå hans ”skånske”, 
men alle var glade og tilfredse. 
 
Lørdag aften var der festmiddag i officersmessen 
med de sædvanlige telegrammer, sange, taler og 
medaljeoverrækkelser. 
 

 
Dan Bertilsson  overrækker 

P7’s Skytte- & Idrottsförenings Förtjänstmedalj 
til Erik Folkersen, Peter Baasch og Lars Worsaae. 
 

 
Høje Formand giver - under sin tale - 

AS-medaljen i sølv til Stefan Mitkiewitz. 

Høje Formands tale til middagen: 
 
I år fejrer vi 90 året for den første kapskydning 
mellem AS og P7. Så vidt jeg kan tælle mig frem 
til, har jeg været på Revingehed i alt 90 dage - 
dvs. jeg har været her i ca. 3 måneder - som 
deltager feltsport, gæst, formand, til planlæg-
ningsmøder, andre mærkedage, fødselsdage, 
chefskifter, Revinge by Night, Mortensnatten, 
Regimentets dag, Högtidsmiddag mm., og jeg har 
været glad for alle 90 dage. Hver eneste gang har 
jeg glædet mig til at komme her - hver eneste dag 
har været en positiv oplevelse - hver eneste dag 
har jeg følt mig velkommen - hver eneste dag har 
jeg glædet mig over at møde mine venner her.  
 
Det vil i talen her være uoverkommeligt at nævne 
alle de venner, som jeg har mødt, så jeg vil nøjes 
med at udtrykke en stor tak - fra mig selv - og fra 
alle de AS’ere, som gennem årene har mødt 
P7’ernes venskab og store gæstfrihed. 
 
Men én skal dog i aften omtales specielt: Han har 
været min yndlingsmodstander gennem mange 
år, han har været med 25 gange tidligere og er 
her også i dag. jeg har konkurreret mod ham 9 
gange - og vunder de 6, hvilket har irriteret ham 
grænseløst - men glædet mig. Da jeg under en 
Revinge by Night nærmede mig målet hørte jeg - 
længe før jeg havde fundet sidste post - speake-
rens næsten uforståelige skånske dialekt og 
sagde med glæde til mig selv, at ”det er jo Stefan. 
Stefan Mitkiewitz - du har om nogen fortjent en 
AS-medalje. 
 
Til dagens jubilæum har jeg - igen - skrevet en 
historiebog, som opsummerer alt om konkurren-
cerne lige fra 1920 til nu. Bogen har ikke færre 
end 343 billeder. Her vil I kunne se og læse om, 
hvordan det startede - - - og hvordan det er gået 
siden. I vil kunne se resultaterne for alle tidligere 
89 konkurrencer og I vil kunne se og mindes 
vennerne. Bogen ligger i baren, hvor hver delta-
ger og gæst - dog ikke ledsagerne - vil kunne 
afhente sit eksemplar. Det har været en glæde at 
skrive bogen - jeg håber, den vil blive læst og 
bringe glæde til jer alle.  
 
Formanden sluttede herefter talen med dele af 
hans forord til bogen.  
 

(Bogen kan købes - se side 6) 
 
Aftenen afsluttedes med et mini-tapto med kun 8 
spillemænd, men det viste sig, at det også kan 
lyde rigtigt godt med kun én tromme. 
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Fungerende regementschef 
og formand for Skytte- 
och Idrottsföreningen 
Dan Bertilsson byder velkommen  
med det danske hold i baggrunden 

 

    
 

    

 
De fleste af de 
danske deltage- 
re og nogle af 
de svenske. 

 
 
 

 

    
VIP og ledsager-frokost på skydebanen 

 

 
 
 
 

Dan Bertilsson og Høje Formand 
aflagde besøg og overrakte 

historiebogen til en af de gamle 
 P7-kæmper, Erik Sandström, 

 som i sin tid indstiftede 
feltsporternes ”bjælder 
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Mini-Tapto 
 

Høje Formand takker 
Christer Lindow for 
god behandling af 
ledsagere og VIPs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festmiddagen i 
officersmessen 
 
 
 
Ved ”højbordet” 
sad bl.a. 
fra venstre 
   Lars Hammarlund  
      (tidl. regementschef) 
   Lorna Heidler 
   Dan Bertilsson 
   Sigun Rix 
   Høje Formand 
 
 

 
 

       
 Mange tilskuere  til formandsskydning  og præmieoverrækkelse til samme 
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AS-P7    Skydning 
  

 
90 års jubilæumsmatch 
23.-24. oktober 2010 
 
På grund af manglende træning, børnepasning 
og mange flere dårlige undskyldninger var det 
kun muligt at stille med fire pistolskytter, og en 
lagledare, Betina Lynnerup, hvor de aftalte regler 
muliggør, at vi kan stille med fem pistolskytter. 
Det forhindrede dog ikke pistolskytterne i at gøre 
en hæderlig indsats i holdskydningen, se mere 
herom nedenfor. 
 
På riffel stillede vi med fuldt hold på 12 mand og 
en lagledare, Niels Schou. Da svenskerne kun 
kunne stille med syv riffelskytter aftalte holdleder-
ne indbyrdes, at den tredje bedste danske riffel-
skytte skulle tælle med i P7’s holdresultat.  
 
På grund af jubilæet havde Södra Skåningarna 
inviteret alle skytter med ledsagere, så det var en 
kæmpe flok, der overværede velkomsten fra 
næstkommanderende ved regementet, Dan 
Bertilsson. Desværre havde han ikke den store 
kommandorøst, så vi gamle, tunghøre gik glip af 
store dele af velkomsttalen. Umiddelbart efter 
velkomsten blev kvartererne fordelt, og det lykke-
des næsten at få alle ledsagere indkvarteret i 
dobbeltkvarterer med deres respektive. 
 
Skydningerne fulgte de gængse regler og på riffel 
blev skydningerne afviklet usædvanlig hurtigt, for 
di vi var under 20 skytter i alt og derfor kunne 
afvikle skydningen med et enkelt skydehold.  
 
Vi lagde efter traditionerne ud med Svensk ho-
vedskydning på 300 meter, derefter Dansk ho 
ved skydning på 200 meter. Vinder af baneskyd-
ningen totalt blev  Anders Petersson med  285 p., 

 
3745 Finn Scheibye tog sig af andenpladsen med 
273 p., mens Sven Wildmark på tredjepladsen 
ligeledes opnåede 273 p. Sammenlagt vandt P7 
med 1806 p. mod AS med 1786 p., idet Kåre 
Janussens resultat på 263 p. talte med i P7’s 
holdresultat. 
 
Pistolskytterne lagde ud med Finpistol, hvor Alf 
Bohmann blev bedste skytte fulgt af Anita Ekelin 
med 550, resp. 545 p. 4151 Mathias Hertz opnå-
ede en tredjeplads med 543 p. P7 lagde sig i 
spidsen for holdkonkurrencen med 1617 p. mod 
1599 p til AS. I den militære hurtigskydning var Alf 
Bohmann suveræn med 572 p fulgt af 4111 
Christoffer Jespersen med 550 p. og 4151 Mathi-
as Hertz med 541 p. Holdkonkurrencen blev her 
vundet af AS med 1617 p. mod 1583 p. til P7.  
 
Eftermiddagen blev på riffel brugt på serieskyd-
ninger, hvor det bemærkelsesværdige var, at 
Anders Pettersson kun vandt den ene af de tre 
skydninger.  
 
I formandsskydningen lykkedes det Høje For-
mand at opnå en ærefuld andenplads med 43 p. 
kun et point efter Dan Bertilsson. 
 
Søndag skød såvel riffel- som pistolskytterne 
terrænskydning. Riffelskydningen var tilrettelagt, 
så alle stationer blev skudt på de faste baner. 
Alligevel var det lykkedes at lave en vanskelig 
skydning, hvor der ikke var nogen skytte, der 
opnåede maksimum point. Bedste skytte blev 
3894 Peter Baasch med 29. p. skarp forfulgt af 
Anders Pettersson med 28 p. Sammenlagt vandt 
AS terrænskydningen med 154 p., kun et point 
foran P7. Det var igen Kåre Janussen, der som 
tredje bedste AS’er talte med på P7’s hold. 
 
Agnetes hæderspris blev fortjenstfuldt erobret af 
Anders Pettersson med pladsciffer 1 + 2 = 3. 

 

    
Den danske holdleder for geværholdet - Niels Schou - var med for 61. gang i træk 
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Terrænskydningen på pistol foregik ved at pistol-
skytterne deltog i Kretsfältskytning 6 i Hardeberga 
Stenbrott. Efter resultaterne at dømme var der 
tale om en reel skydning, hvor Alf Bohmann 
endnu  en  gang  brillerede  ved  kun  at  miste  et 

point på første station. Han blev dog tæt fulgt af 
4151 Mathias Hertz og 4111 Christoffer Jesper-
sen begge med 45 p. I holdskydningen blev AS 
bedste hold med 134 p. mod 121 p. til P7. Her-
med vandt pistolskytterne fra AS også den sam-
menlagte holdskydning og det evigt vandrende 
trofæ, Flanøren.  

3745 Scheibye 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistolholdene på 
pistolbanen på 
Revingehed 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feltskydning pistol 
i Hardeberga Stenbrott 
 
 
Alt Bohman instruerer 
 
 
 
 
 
 
Station 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station 2 
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P7-AS 2010 Pistol total (resultatliste alle grene) 
 

MRF Sport Felt  Navn  Res. Plac. Pres+duel=Res. Plac Res. Plac. 
Total 

pl.-cifre 
Alf Bohman  P7 572 1  272+278=550 1  47 1  3  
Mathias Herz  AS 541 3  274+269=543 3  45 2  8  
Christoffer Jespersen  AS 550 2  264+268=532 4  45 3  9  
Anita Ekelin  P7 527 4  277+268=545 2  39 5  11  
Alexander Khalileev  AS 491 6  272+252=524 5  36 6  17  
Alex Datcu  AS 526 5  214+266=480 9  44 4  18  
Bengt-Åke Almlund  P7 484 7  261+261=522 6  34 8  21  
Bo Alfredsson  P7 471 8  258+255=513 7  32 9  24  
Camilla Mitkiewicz  P7 461 9  260+244=504 8  35 7  24  

 

 P7 AS 
Military Rapid Fire  1583  1617  
Sportpistol  1617  1599  
Feltskydning  121  134  

 
Resultat - hold - pistol 

(3 bedste skytters resultat grenvis) 
 

Sum 3.321 
Nr. 2 

3.350 
Nr. 1 

 

 
Pistoldeltagerne til præmieoverrækkelsen  
- i placeringsorden fra højre 
 

Vinderen - Alf Bohman - med ”Flanøren”, 
som han selv engang har indkøbt.  

 
 

    
Geværskydning 
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Resultat gevær - Baneskydning 

 
Svensk Dansk Navn Sum Plac. Sum Plac. Total Plac. 

Anders Pettersson P7 142 1 143 1 285 1 
Finn Scheibye AS 139 2 134 4 273 2 
Sven Wildmark P7 134 3 139 2 273 3 
Peter Baasch AS 127 7 138 3 265 4 
Kåre Janussen *) (P7) AS 133 4 130 7 263 5 
Lars -Olof Sjörén P7 132 6 127 10 259 6 
Lars Worsaae AS 132 5 126 11 258 7 
Pia Vaaben AS 120 11 133 5 253 8 
Svend Mørup AS 121 9 127 9 248 9 
Thomas Fjeldborg AS 119 13 127 8 246 10 
Ola Hvamstad AS 118 15 125 12 243 11 
Adolf Andersson P7 111 17 132 6 243 12 
Eric Evaldsson P7 122 8 120 15 242 13 
Sven-Ola Jönsson P7 118 14 123 13 241 14 
Palle Skovhus Jensen AS 117 16 122 14 239 15 
Henrik Mørkeberg AS 120 10 118 16 238 16 
Per Bannow AS 119 12 115 19 234 17 
Marie Janussen AS 100 18 115 18 215 18 
Kjell-Åke Nordström P7 94 19 118 17 212 19 

 
Resultat - hold - Baneskydning 

(7 bedste resultater)  
 1 P7 1.806 2 AS 1.786 

 
Navn  Sum  Inder-

ring Plac 

Peter Baasch  AS  29  3  1  
Anders Pettersson  P7  28  3  2  
Sven Wildmark  P7  26  4  3  
Finn Scheibye  AS  26  2  4  
Lars -Olof Sjörén  P7  25  2  5  
Adolf Andersson  P7  25  1  6  
Kåre Janussen *) (P7)  AS  24  3  7  
Ola Hvamstad  AS  23  2  8  
Lars Worsaae  AS  22  3  9  
Thomas Fjeldborg  AS  20  1  10  
Pia Vaaben  AS  18  0  11  
Eric Evaldsson  P7  17  2  12  
Henrik Mørkerberg  AS  15  2  13  
Svend Mørup  AS  15  1  14  
Palle Skovhus Jensen  AS  15  0  15  
Per Bannow  AS  14  3  16  
Marie Janussen  AS  13  0  17  
Kjell-Åke Nordström  P7  9  1  18   

 
 
 
Resultat gevær - 
 Feltskydning 
 

Resultat - hold 
 Feltskydning 

(7 bedste resultater)  
 1 P7 154 
 2 AS 153  

 

 

*)  3. bedste AS skytte indgår i P7’s hold 
 
Formandsskydning  

Bedst:  Dan Bertilsson / P7 44 
Næstbedst: Erling Heidler / AS  43 

Agnetes hæderspris  
Anders Pettersson / P7 
Placering 1 og 2 
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Præmieoverrækkelse - gevær 

 
 

De 5 bedst placerede i feltskydning 
 
 

 

 
 
 

Vinderne i serieskydning B - fra højre: 
Anders Pettersson, Sven Wildnark, Peter Baasch 
og Henrik Mørkeberg 

 

 
 

Dan Bertilsson applauderer vinderen af 
Agnetes Hæderspris - Anders Pettersson 

 
 

Høje Formand med Schwartzkopf-
pokalen. Den blev udsat allerede til 
den første skydning i 1920 og vun-
det til ejendom af AS, som genud-
satte ved 60 års jubilæet i 1980 
som evigt vandrende hold-præmie 
for feltskydning. 

 
 
 
 
 
 
 
Officersmessen 
på Revingehed 

ned dansk og 
svensk flag 
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Skydning 
  

 

 
 
Skydeprogram for vinteren 2010-11 
 
 
Der skydes hver tirsdag aften i DGI-byen kl. 19.00 - 21.30. Vi holder juleferie fra den 15. december. 
Første skydedag i 2011 tirsdag den 4. januar. Skytter med egne våben eller kode til DGI-byens boksrum 
kan herudover træne sammen med Palnatoke hver torsdag fra kl. 17.00 - 19.00.  
 

Skydninger i ”kursiv” er udendørs skydninger på Københavns Skyttecenter 
 
På de anførte datoer er der særlige skydninger, som skal skydes, hvis vi vil kvalificere os til at deltage 
med hold til DM på 15 m i Vingsted i marts - april.  
 
Med skyttehilsen og vel mødt 
 
3745 Finn Scheibye 
 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bem. 
 

Søndag 
 21. november  HSS åbent stævne, DGI-byen kl. 9-16. 

Riffel og pistol 

Tirsdag 
30. november 

Riffelskydning, 2 serier til DDS-S 
vinterturnering 

Skydningerne skal skydes senest den 7. 
december 

Lørdag 
4. december 

3. vinterterrænskydning - Kalvebod. 
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Vintertræning på 300 m efter terrænskyd-
ningen 

Tirsdag 
7. december 

Pistolskydning, 2 serier til DDS-S 
vinterturnering 

Skydningerne kan skydes den 30. novem-
ber 

Tirsdag 
14. december Juleafslutning, DGI-byen  

Tirsdag 
4. januar 

Riffelskydning, 2 serier til DDS-S 
vinterturnering 

Skydningerne skal skydes senest den 11. 
januar 

Lørdag 
8. januar  

4. vinterterrænskydning Kalvebod.        
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Vintertræning på 300 m efter terrænskyd-
ningen 

Tirsdag 
11. januar 

Pistolskydning, 2 serier til DDS-S 
vinterturnering Skydningerne kan skydes den 4. januar 

Lørdag 
15. januar  - 
søndag 16.  

 
DDS-S 15 m mesterskaber, cal. 22  
DGI-byen, riffel og pistol, hovedskydning & 
mesterskab 

Lørdag 15. 
januar  - 
søndag 16. 

 
DDS-S 15 m mesterskaber, luftvåben. 
Frihedens Idrætscenter, Hvidovre, ho-
vedsk. & mesterskab 

Tirsdag 
1. februar 

Riffelskydning, 2 serier til DDS-S 
vinterturnering 

Skydningerne skal skydes senest den 8. 
februar 
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Lørdag 
5. februar 

5. vinterterrænskydning Kalvebod.        
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Vintertræning på 300 m efter terrænskyd-
ningen 

Lørdag 
5. februar -  
søndag 6. 

 Østævne, 15 m cal. 22 og luftvåben,  
DGI-byen, riffel og pistol 

Tirsdag 
8. februar 

Pistolskydning, 2 serier til DDS-S 
vinterturnering Skydningerne kan skydes den 1. februar 

Lørdag 
12. marts 

6. vinterterrænskydning Kalvebod.       
Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Vintertræning på 300 m efter terrænskyd-
ningen 

Lørdag 26. 
marts -  
søndag 27. 

 DM 15 m pistol, Vingsted 

Lørdag 2. april 
- søndag d. 3.  DM 15 m riffel, Vingsted 

 
 
 
 
Årets langdistanceresultater 
 
Den 31. oktober afholdt skydesektionen årets sidste skydedag på langdistance.  
 

Der var i alt 8 skytter, der i 2010 gennemførte Skyttekongeskydningen, og resultatet var 3 guldmedaljer, 
4 sølvmedaljer og 1 af bronze.  
 

Vinderen var ikke helt overraskende igen 3745 Finn Scheibye, der dog snød os denne gang, da han 
ikke satte ny rekord ☺ 
 

Årets vindere i øvrigt: 
 

 Medaljeskydning II: 3745 Scheibye 
 Schmiegelow pokalen: 3793 Hammer 
 XXX-pokalen: 3898 Worsaae 
 Foss pokalen: 3745 Scheibye 
 Collet pokalen: 3745 Scheibye 
 Poul Glesners mindepokal: 3538 Mørkeberg  
 

Vi ses til vinterterrænskydningerne - og til næste forår! 
 

Med skyttehilsen 
3793 Morten Hammer” 

 
 
 
 

Servicemeddelelse 
 

Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol 
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse 

Regler og sidste frist vil kunne ses på www.as-kbh.dk 



 
 
 

 
 

ID.NR. 47642 
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