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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. 
 

Sidste tilmeldingsfrist - 15. marts 
 

Tilmelding: Ved indbetaling af   kr. 550,- p.p.  til giro  503 3551 
  eller overførsel til bank  reg. 3001 konto 503 3551 

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

 
Indbetalingen skal være indgået på kontoen senest 15. marts 

 
For sent tilmeldte kan ikke regne med at kunne deltage. 

 

 
 
HUSK også: 28. april - Generalforsamling m/ gule ærter - se side 5 
 5. maj arrangement - se side 7 
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Foreningen 
 

 
 

 

             Afdød              
 
 3097 Mogens Texel 27. december 
 

Æret være hans minde 
  

Runde fødselsdage 2011 
 

24. feb. 1182 Mogens Grønlund 90 år
28. feb. 1518 Arne Steen Sørensen 85 år
10. mar. 1905 Bjørn Markmann 95 år
15. mar. 3813 Niels Lund Christensen 55 år
18. mar. 3147 Viggo Neble Jensen 75 år
12. april 3649 Jørgen Høgh 65 år
29. april 3898 Lars Worsaae 50 år
15. maj 4091 Katrin Toftegaard 40 år
28. maj 4125 Peter Wester 60 år
13. juni 0022 Erik Hart Hansen 105 år

 
 
Planlagte arrangementer 2011 
 
4. januar 17.00 Gymnastik Sæsonstart Korsager Skole 
4. januar 19.00 Skydning Årsstart DGI-byen 
7. februar 19.30 Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsportsinsp. 
------------------------------- 
19. marts  Skydning Sæsonstart Kalvebod / SKAK-huset 
2. april 17.30 Foreningen 150 års jubilæumsfest DGI-byen (se side 3) 
9. april ? Sandbjerg Forårsklargøring Bjerget 
28. april 18.30 Forening Gule ærter Bjerget  (se side 5) 
28. april 20.00 Forening Generalforsamling Bjerget  (se side 5) 
5. maj 17.00 Forening Arrangement m/ foredrag Bjerget (se side 7) 
7. maj  Hjemmeværn Bøftur (udsat fra 5. dec.) Bjerget (se side 13) 
17. maj 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Korsager Skole / Bjerget 
28. maj 10.00 Feltsport Klubmesterskab O-løb Bjerget 
18.-19. juni - Foren+Sk+Fsp P7-AS (1-dags konk.) København / Bjerget 
23. juni 19.00 Forening Sct. Hans aften Bjerget 
6. september 17.00 Gymnastik Sæsonstart Korsager Skole 
17. september 09.00 Feltsport Klubmest. O-biathlon Bjerget 
3. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget 
4. december ? Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

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

 

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 
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Vi er igen i arbejdstøjet, og travlt optaget med at til-
rettelægge, arrangere og gennemføre foreningens 
og sektionernes aktiviteter. 
 
Men vi tager igen festtøjet på til 

Jubilæumsfesten - 2. april 
(se side 3) 

 

Derefter er det tilbage til arbejdstøjet, til 

Generalforsamlingen - 28. april 
(se herunder) 

 

og til alle de andre arrangementer og aktiviteter. 
(se bl.a. side 4, 7 og 13) 

 
HUSK: 
Som AS-medlem kan du deltage i alle fore- 
ningens og alle sektionernes aktiviteter. 
 
Jeg håber, at rigtigt mange vil deltage, så vi kan få 
et godt år med god aktivitet.. 
 

Erling Heidler 
 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Indkaldelse til 
Akademisk Skytteforenings ordinære generalforsamling 

som afholdes 
torsdag den 28. april 2011, kl. 20.00 på Høje Sandbjerg 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formanden aflægger beretning 
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
 4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke modtaget forslag) 
 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse 
 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
 7. Valg af bestyrelse jf. § 11 
 8. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

Vi starter som sædvanligt med formandindens 
„Gule ærter“ kl. 18.30 

Pris: 60. kr. (inkl. dessert, øl og snaps)  
Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise, men ikke, hvis I kun ønsker at deltage i selve 
generalforsamlingen - senest 25. april til Høje Formand - 4817 0017 eller formand@as-kbh.dk 
 (2. påskedag) 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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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. 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 
 
 

Nyheder 
 

 

 
 

 
I forbindelse med 90 års jubilæet for konkurrencerne mellem AS og P7 er der 
udarbejdet en historiebog: 
”AS - P7 - 90 år” 
som nu også er til salg. Bogen er rigt illustreret og indeholder en samlet 
beskrivelse af konkurrencerne samt en statistisk gennemgang af alle resulta-
ter og alle deltagere gennem de 90 år. 
Bogen er i A4 format og har 104 sider. Pris pt.: kr. 230,- 
 

 

 
 

 
I anledning af 150 års jubilæet er der udarbejdet en ny historiebog: 
”AKADEMISK SKYTTEFORENING 1861 - 2011”. 
Bogen bliver udgivet af Inge og Jørgen Pangels Mindelegat. 
Bogen bliver på 204 sider og indeholder et sammendrag af foreningens 
historie fra 1861 frem til 1981, hvor den sidste historiebog udkom, og en 
uddybende beskrivelse af perioden 1981 - 2011. 
Bogen udgives officielt til jubilæumsfesten den 2. april, hvor den vil blive 
udleveret til deltagerne. 
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Foreningen 
  5. maj 2011 

INVITATION 
 

Den 5. maj - befrielsesdagen - er noget særligt. Det gælder ikke mindst for AS.  
Foreningen højtideligholder igen i år dagen på Høje Sandbjerg med et specielt arrangement: 

17.00-17.30: Ankomst 
17.30: Flaghejsning 
17.35-18.30: Besøg på ”Toppen” 
18.30-19.15: Fællesspisning  
19.15-?? v/ pensioneret generalløjtnant Kjeld Hillingsø: Tilbageblik på den kolde Krig 

 

Det er kommet frem, at Danmark under den kolde Krig kom i en langt vanskeligere situation, 
end det hidtil har været offentligt kendt, og at vi var på nippet til at havne uden for NATO’s 
sikkerhedsparaply. Kjeld Hillingsø ledede dengang stabsuddannelsen for hærofficerer og 
var chef for planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen. Han blev senere chef for for-
svarets operative styrker og Enhedskommandoen" (COMBALTAP - Commander Allied For-
ces Baltic Approaches) og vil fortælle nogen af sine erindringer fra dengang. 
Aftenen afsluttes med fanesangen. 

 

DELTAGELSE KRÆVER TILMELDING  til ole.hasselbalch@mail.dk  
 eller alternativt på tlf. 49 19 15 54 / mob. 21 64 75 70 
Der vil blive opkrævet et beløb på kr. 60 til fortæring for hver deltager.  
Øl og vand kan købes på stedet. 
 
Ud fra erfaring fra tidligere tilsvarende arrangementer vil deltagerantallet være begrænset til max. 60. 
Pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet, og mødet vil være åbent både for medlemmer og 
disses gæster. Sidste tilmeldingsfrist – hvis der endnu er plads – er dog 30. april. 
Medlemmerne opfordres til at invitere personer i deres omgangskreds, som er interesserede i 
aftenens emne og muligt også i et medlemskab!! 
Nærmere oplysning om tilmeldingsstatus vil blive givet på foreningens hjemmeside. 
Tilmelding er bindende. 
 
 

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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AS-sangbogen - revision 
 
Den ”gamle sangbog” var fra 1946 - nuværende er 4. udgave fra 1952. 
Bogen er genoptrykt i uændret udgave to gange - i 1980 (som oprindelig) og i 199? (spiralbind). 
Mange sange har ikke været sunget i nuværende udgaves levetid - eller synges ikke mere. 
Der er derfor kommet ønsker om revision, reduktion, modernisering og noder. 
 
Du kan få indflydelse på revisionen ved at kopiere og besvare dette skema 
og sende det til kontoret pr. mail - kontor@as-kbh.dk - eller på papir. 
Skemaet kan også findes på hjemmesiden www.as-kbh.dk under FORENINGEN - NYHEDER. 
 
Indsendt af (medlemsnummer og navn) ____________________________________________ 
 
Sæt X ud for de sange, du ønsker bibeholdt - og O ud for de sange, som du mener, kan tages bort. 
Tilføj evt. ønske om nye sange.  
 Side nr  Evt. bemærkninger 
Lb.nr. Titel  Ja X    Nej O     NU      GL kan vedlægges 
 

1 Skyttesignalet   5   
2 Fanesangen X  6   
3 Absalon   85 57  
4 Adolf var af stand velbaaren   66 64  
5 Alle march, alle bom   26 27  
6 Au clair de la lune   68 63  
7 Auld long syne   87 88  
8 Aupres de ma blonde   44 61  
9 Blev nu til spot   22 19  
10 Bohus Bataljon   82 91  
11 Borgeren   27 45  
12 Brændevinens ælde   60 77  
13 De brevitate vitae (Gaudeamus igitur)   10 87  
14 Der er et yndigt land   13 10  
15 Der var en lille Nigger   54 71  
16 Der var en sød Prinsesse   53 59  
17 Det haver så nyligen regnet   20 18  
18 Du gamla, du fria   16 14  
19 Ballad om franske kungens spelmänn   84   
20 Flickan i Havana   37 51  
21 Flickan i Peru   35 52  
22 Fru Grethelil   42 54  
23 Greven af Guise   48 33  
24 Hanne Godske   40 68  
25 Hei rullaa   66   
26 Hellige flamme   10   
27 Here is the good old beer   65   
28 Her kommer vi soldater   26 28  
29 Hvad skal vi göra   82 60  
30 Hvor studenterne forlyste   69 60  
31 Här är gudagott att vara   33 86  
32 Høje Nord   19 17  
33 I Natten klam og kold   24 26  
34 Island   14 10  
35 Ja, vi elsker dette Landet   14 11  
36 Jeg vil værge mit land   15 12  
37 Jim og jeg   72 48  
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38 Jungmann Jansson   55 50  
39 Jægersang   70 70  
40 Kakalis Skaal   61 82  
41 Kamerater ! Hev nu glasset   29 43  
42 Kong Christian   11 8  
43 Kongernes Konge   12 9  
44 Kunzes Kompagni   50 29  
45 La Marseillaise   18 16  
46 Lidet Egern sad   77 56  
47 Længe var Nordens herlige Stamme   19 16  
48 Madelon   81 94  
49 Mandalay   72 38  
50 Naar engang på Livets Bane   71 89  
51 Nu e det stille   31 71  
52 Nu tror jag det kan vara tid   33 86  
53 På Fanø Nordsø Strand   43 54  
54 På Samsø var en Pige   39 67  
55 Ping-Pong Valsen   38 49  
56 Riddare ikring runda bordet   63 80  
57 Rytteren hed Reinald   46 31  
58 Sillanpää Marchen   17 15  
59 Sjung om studentens lyckliga dag   27 46  
60 Snapseritualer Helan   56 73  
61  Halvan   - -  
62  Tersen   - -  
63  Kvarten   - -  
64  Quinten   - -  
65  Sixten   - -  
66  Syvendemanden   - -  
67  Runddupp   - -  
68  Sluttsupen   - -  
69 Svarta Rudolf   54 48  
70 Säg mig, min flicka   34 46  
71 Tanker om genopstandelsen   59 76  
72 There is a tavern in the town   79   
73 Tipperary   78 41  
74 Tre Røvere   76 65  
75 Trondhjems Studentersang   28 44  
76 Vårt Land, vårt Land   17 14  
77 Vi elsker vort Land   23 21  
78 Vila vid denna källa   32 85  
79 Vi mødte til arbejdet   75 89  
80 Visen om Hr. Baldrian   52 83  
81 Vive l’amour   65   
82 Vær hilset, Kammerater   29 42  
83 Waltzing Mathilda   80   

    
Ny  Ny  
Ny  Ny  
Ny  Ny  
Ny  Ny  
Ny  Ny  
Ny  Ny  
Ny  Ny  
Ny  Ny  
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Høje Sandbjerg 
 

 

 
Ny organisation af 

Sandbjerginspektionen 
 
Som omtalt i sidste nummer af bladet, skiftede 
AS Sandbjerginspektør ved årsskiftet. Til at 
forestå ledelsen har bestyrelsen indtil den kom-
mende generalforsamling konstitueret  
• 3801 Birger Hoff som Sandbjerginspektør, 

med det overordnede ansvar. 
• 3901 Per Bannow som Sandbjergassistent 

for grunden.  
• 3898 Lars Worsaae som Sandbjergassi-

stent for bygningerne. 
• 3976 Anders Poulsen som Sandbjergassi-

stent for udlejning. 
• 3448 Bo Scheibye som kasserer.  
 
Herudover er der en gruppe Sandbjergere. 
Det er almindelige medlemmer, som kan give en 
hånd med i udførelse af småopgaver. 

Bliv Sandbjerger. 
 
 

Overdragelsen af ansvaret 
for Høje Sandbjerg 

 
Den afgående Sandbjerginspektørs overdragel-
se til den ny ledelse var planlagt til at foregå i 
november og december, med interne forbere-
delser i oktober, skønt modtagerne nok gerne 
havde set det ske tidligere. Perioden var be-
stemt af at renoveringsprojektet skulle færdiggø-
res først. Begyndelsen gik godt nok, idet det var 
arbejde ved Henrik Francks tegnebord, hvor alle 
de tegninger, der var blevet berørt af renove-
ringsprojektet skulle føres á jour. Det skete i 
september-oktober, hvorefter et komplet sæt á 
35-40 tegninger blev overført til Birger Hoff. 
Anvisninger og vejledninger, om hvad der er 
hvor og hvorfor i Lejren, måtte nedskrives. 
Arbejdet blev indledt primo september. Det blev 
til et dokument på 16 sider, der blev tilsendt 
bestyrelsen primo december. 
 
Den 5. november blev der holdt et afsluttende 
teknikermøde med de involverede mestre og 
den nye og den afgående ledelse, hvor renove-
ringsprojektet blev gennemgået, og erfaringer 
og personkontakter blev udvekslet. Det skete i 
den netop færdiggjorte D-messe, som herved 
blev benyttet for første gang. 
 

 
 
Enkelte færdiggørelses- og vedligeholdelses-
arbejder var aftalt udenom projektet, men den 
tidlige vinter blokerede for arbejdernes udfø-
relse. Inspektionen selv fik dog afsluttet en 
gammel opgave med kabellægning af alarm-
forbindelsen til porten, og ny installation af et 
230V udtag ved vejens ydre del til el-værktøj 
(hækkeklipper / løvblæser), og montage af 
nye el-ovne i køkken og opvask til sikring af 
vandinstallationen i overgangsperioderne.  
 
Den 7. november gennemgik Birger Hoff, Lars 
Worsaae og Per Bannow hele grunden og 
dens installationer sammen med Arne Jensen 
og undertegnede. Der blev kun tid til en sum-
marisk gennemgang af bygningerne, så den 
blev gentaget sammen med Lars Worsaae 
lige efter nytår. 
 
Mange mindre oprydnings- og færdiggørel-
sesopgaver blev generet af det tidlige vinter-
vejr, som forhindrede bilkørsel til lejren. I skri-
vende stund er de gennemført i nogen ud-
strækning. Det medførte også at det omfat-
tende Sandbjergarkiv med 30-37 års viden 
hos undertegnede, der først skulle klargøres 
til brug for friske øjne, måtte bæres op. 
 
Salg af fotobogen og andre af foreningens hi-
storiebøger er efter aftale overdraget til konto-
ret v. formanden. 
 
Umiddelbart inden jul modtog inspektionen 
den glædelige meddelelse om at tømmer-
handler Johannes Fogs Fond havde imøde-
kommet vor ansøgning fra september om et 
tilskud på 5.000 kr. til et 6. bordbænkesæt til 
haven. Arbejdet er udført. 
 
Den afgående inspektør har afsluttet lejrens 
regnskab pr 31.12, hvorefter alle senere di-
spositioner og kontantbetalinger sker via Bir-
ger Hoff, mens nogle få betalinger af el og te-
lefon mv. sker over lejrens konto indtil for-
eningskassereren overtager regnskabet. 
 
Overdragelse af indholdet af arkivet i Barak 5 
sker snarest muligt efter nærmere aftale via 
formanden til den, som skal varetage arkivets 
indhold. 
 
Min formelle funktion i foreningens tjeneste vil 
dermed være udspillet efter 37 år. 
 

3363 H. Franck 
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Det bliver aldrig rigtigt det samme ! 
 
Gennem næsten en menneskealder - 29 år som Sand-
bjerginspektør + hjælper for forgængeren - har vi været 
vant til, at Henrik Franck har været der, når vi kom på 
Bjerget. Sådan var det bare. Foreningen kan ikke nok 
takke Henrik for hans utrættelige og uvurderlige indsats 
gennem alle de år. Det er hans fortjeneste, at Bjerget i 
dag ser ud, som det gør. 
 

Men ikke nok med det. Henrik har også altid været 
interesseret i foreningens andre aktiviteter, og har altid 
omhyggeligt kommenteret og taget del i debatten. Det 
kommer vi til at savne. Det er ikke alle foreninger for-
undt at have haft en sådan ildsjæl i deres rækker. 
 

Tak for det Henrik - du bliver vanskelig af efterfølge. 
 

3740 
 
 

 
 

Sneen og kulden har ganske vist generet overdragelsen fra gammel til ny Sandbjerginspektør, 
men intet er vel så galt, at det ikke er godt for noget - det har i hvert fald set godt ud. 

 
Et kuriosum om B 4 
 

Der er ikke i arkivet sikre data om, hvornår 
Barak 4 blev færdigindrettet. Vi vidste, at 
toiletterne blev taget i brug i 1954, straks hvor 
det var muligt, men den gamle badesektion 
blev først indrettet et par år senere, men 
hvornår ?. Da vi renoverede bygningen i 
oktober 2009, og derved fjernede den indven-
dige træbeklædning fra baderummet, dukkede 
der et par gamle ”pap-billetter” op fra Gros-
senbrode-Gedser færgen, for en person og en 
”Fahrrad mit Hilfsmotor”. De var dateret 
15.08.56, og man kan deraf slutte, at rummet 
først er færdiggjort - formentlig - kort herefter. 
Det er jo også en form for ”Grundstensdoku-
ment”. 

3363 H. Franck 

 

 



12 
 

 

Feltsport 
 

  

 
Bøftur i sne og kulde 

4. december 2010 
 

 
 

 

 
 
 
Post 14 i granskoven -  
godt gemt bag et snedæk- 
ket væltet træ (lige midt i 
billedet) 
 
 
 
Post 8 (også lige midt i 
billedet) var nem at finde, 
men vanskelig at komme 
frem til. Flere 100 m. løb - 
som var mere gang eller 
kamp - i ½ m. sne, som 
dækkede alt - grene, huller 
mv. - var ”ret hårdt” for nogle 
af os gamle., 

 

    
 

Frokost i den nye D-messe - fra venstre  
Birger, Aksel, Torkild, Carsten, NEO, Erik, 

Peter, Erling og Mogens - Vagn tog billedet. 

 

Som sædvanligt afsluttedes med sang på Top-
pen - med nogle af de afhentende damer - 

som også trodsede kulden. 
 
 
Navn 

 
Løbe-
tid 
min. 

 
Løbs- 
point 

 
Antal  
poster 

 
Post 
point 

 
Point 
I alt 

1 Peter Werling 104 140 22 280 140 
2 Vagn Laursen 90 90 16 224 134 
3 Erik Folkersen 95 105 13 234 129 
4 Erling Heidler 80 80 10 200 120 
5 Carsten Sveding 88 88 16 192 104 
6 Niels-Erik O.H. 110 170 17 272 102 
7 Aksel Iversen 93 99 13 156 57 
 Torkild Glaven  Deltog 
 Mogens Løppenthien Deltog 
 Birger Hoff Banelægger 

 
 

Vinderen modtager præmien - Francks 
Ugle fra banelæggeren. Vagn ser på. 
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Hjemmeværnsdag 

på Bjerget 
 

 
 

Feltsport - Hjemmeværn 
 

  

Feltsportssektionen lavede den 20. november 
en terrænsportskonkurrence for personel fra 
Motoriseret Infanterikompagni CITY. Konkur-
rencen var en enkeltmandskonkurrence med 
disciplinerne punktorientering, orienteringsløb 
og håndgranatkast.  
 
Den gennemførtes på Bjerget, hvor discipliner-
ne afvikles som én konkurrence. Fejl i punktori-
entering og håndgranatkast kompenseredes 
med en strafrunde pr. fejl. Løbetiden, målt 
elektronisk med SportIdent, var den samlede tid 
for alle discipliner inklusiv strafrunder. 
 
Men vinteren kom tidligt i år.  

Dagene før konkurrencen sneede det kraftigt. 
Startteltet var ved at segne under vægten. Men 
både det, undermessen og den nyindrettede 
badebarak dannede fine rammer for deltagerne. 
De gæve HJV mænd, som løb i kampuniform 
med støvler og mange tillige med oppakning, 
kæmpede sig rundt i banen. Viljen fejlede intet, 
så det var en fornøjelse at se. 12 mand gennem-
førte. Der er min opfattelse, at de fik mange 
gode og lærerige oplevelser af stævnet. 
 
Og stævnet viste, at der kan være synergi mel-
lem foreningens sektioner. Det var et godt initia-
tiv formidlet af 4241 Christian Bergqvist og Lars 
Lykke. 
 

 
 

Hjemmeværn 
  

 
Bøftur aflyst / udsat 
 
Mens feltsportssektionen - trods sneen - valgte at 
gennemføre sin bøftur - med ikke helt unge 
deltagere længere - fandt Kjæften, at hjemme-
værnsbøfturens ældre jubilarer nok ikke kunne 
klare turen til Bjerget og frokosten i de kolde 
lokaler. 

 

 
 
Turen - 5. december - blev derfor aflyst - 
- eller rettere - udsat. 
 
Den vil i stedet blive afholdt 

lørdag 7. maj 
 
hvor vejret forhåbentligt er blevet bedre. 
Hjemmeværnssektionen, kjæften og underkjæf-
ten vil udsende invitationer. 

 
 

Gymnastik 
  

 

 
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. 

 

150 års jubilæumsfest - se side 3 
Sidste tilmeldingsfrist - 15. marts 

 Generalforsamling og gule ærter - se side 5 
 5. maj arrangement - se side 7 

Revision af sangbogen - se side 8-9 
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Skydning 
 

 

Præmiefrokost 
med resultater 2008-10

29. januar 2011 i SKAK-huset 
 

 

 
 
 

 
 

Morten Hammer og Lars Worsaae 
hejser flaget 

 

Lars Worsaae og Betina Lynnerup 
 i køkkenet 

 
Præmiefesten var i år reduceret til en frokost, 
som vi afholdt i SKAK-huset den 29. januar. 
Betina havde sørget for det kulinariske med 
servering af smørrebrød med frisklavet pålæg fra 
det Kentiavejske køkken. Rødspættefilet’erne 
blev tilberedt i SKAK-husets køkken. Nye skytter 
blev indført i ølsangen og det - i ædruelighedens 
navn - stærkt beskårne snapseritual. 

Mens de kulinariske udskejelser var beskåret i 
forhold til tidligere tiders opulente middage, var 
der nok at fejre for så vidt angik præmierne, da 
vi foretog præmieuddeling for alle årene 2008 
- 2010. Under præmieuddelingen drak vi kaffe 
og indtog Betinas med god ret berømmede 
æblekage – mums! 

 
 

 
 

 

For bordenden: 
Morten Hammer, 
Betina Lynnerup, 
Regin Gaarsmand, 
Lars Worsaae 

 
På langsiden: 
Mogens Camre, 
Alexander Khalileev, 
Per Bannow, 
Pia Vaaben, 
Svend Mørup, 
Lis Mørup, 
Ola Hvamstadt, 
Palle Skovhus Jensen 

    
 

Langsiden: Thomas Fjeldborg, Mette Harder, 
Evelyn Scheibye, Finn Scheibye, Alex og 

Raluca Datcu med søn, Hans Jørgen Vaaben 

 

Palle Skovhus Jensen, Xiang Hou, Jan Jacob 
Floryan, Lars Therkelsen, Thomas Fjeldborg 

Foto: Niels Lund Christensen 



15 
 

Blandt de mere bemærkelsesværdige resultater 
var, at både Ola Hvamstad og Lars Worsaae i 
2009 opnåede deres første guldmedalje. Endvi-
dere opnåede Thomas Fjeldborg i 2008 at vinde 
sin guldmedalje nr. to. Den første blev erhvervet 
i 1987. Hans Jørgen Vaaben stod for en tilsva-
rende præstation ved at vinde sin guldmedalje 
nr. to i 2010, 13 år efter han sidst vandt guldme-
dalje – og uden at have gennemført skyttekon-
geskydningen i mellemtiden. 
 
Knap så bemærkelsesværdigt var det, at skytte-
kongeskærfet, medaljeskydning II, Collet poka-
len og feltskyttepokalen i alle årene blev vundet 
af Finn Scheibye. I 2009 opnåede Morten Ham-
mer at vinde portvinspokalen for næsen af Finn. 
Henrik Mørkeberg vandt i alle årene Poul 
Glesners mindepokal. I 2010 dog kun med tre 
points forspring til Morten Hammer. Der var 
større spredning på Schmiegelow pokalen, som 
blev vundet af Thomas Fjeldborg (2008), Lars 
Worsaae (2009) og Morten Hammer (2010). 

Foss pokalen blev vundet af Finn Scheibye 
(2008), Thomas Fjeldborg (2009) og Finn Schei-
bye (2010). Thomas Fjeldborg (2008), Finn 
Scheibye (2009) og Lars Worsaae (2101) tog sig 
af XXX-pokalen. 
  
På 15 m pistol vandt Mathias Hertz skydninger-
ne i alle årene og såvel Duelsablen som HAV-
pokalen på 25 m i 2008. Da Mathias i 2009 og 
2010 prioriterede sine studier, måtte han overla-
de 1. pladserne i skydningerne om både Duel-
sablen og HAV-pokalen på 25 m pistol til Ale-
xander Khalileev. Grovpistolskydningen blev i 
2008 vundet af Jakob Andersen og i 2009 af 
Anders Rahbek. Med tohåndsfatning på 15 m 
pistol gik sejren i 2009 til Britt Rosendahl Han-
sen, mens 2010 skydningen blev vundet af 
Jesper Markus Pedersen. 
 
På 15 m riffel vandt Lars Worsaae riffelskydnin-
gerne i såvel 2009 som 2010. 

3745 
 

Blandt præmietagerne var  
 
 
 
Med medaljer: 

Ola Hvamstad 
Alexander Khalileev 
Alex Datcu 
Evelyn Scheibye 

 
 
 
Og pokalvindere: 

Thomas Fjeldborg 
Lars Worrsaae 
Morten Hammer 

 
  

 
 

 
 

 

Og selvfølgelig også Finn Scheibye, som har 
vunder skyttekongeskydningen 31 gange. 

Endelig bør det også nævnes, at Finn 
 også vandt Betinas forbedringspokal. 

150 års jubilæumsfest - se side 3 
Sidste tilmeldingsfrist - 15. marts 

 Generalforsamling og gule ærter - se side 5 
 5. maj arrangement - se side 7 

Revision af sangbogen - se side 8-9 
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4. vinterterrænskydning - 5. februar 2011 på Kalvebod 
 

    
 

Efter skydningen: Bannow - Hammer 
 Fjeldborg, Worsaae, Scheibye, Hvamstad, Ingemann 

 

    
 

Hvis nogen skulle lide af den vildfarelse, at 
langdistanceskytterne holder vinterferie efter 
sidste skydedag, der normalt ligger i slutningen 
af oktober, så skulle de komme ud på Kalvebod 
og opleve en vinterterrænskydning. Disse skyd-
ninger afvikles fra de normale standpladser i 
skydehusene og med skiverne anbragt i de 
normale skivehejs. Der er kun én 100 m. bane, 
hvor også standpladsen ligger udenfor, men det 
er ikke det samme, som at der ikke er udfordrin-
ger i skydningen. Både skiver og skydetider kan 
lægge pres på selv den erfarende skytte. 
 
Der er normalt kun to ting, der kan forhindre, at 
der afholdes vinterterrænskydninger, nemlig 
tåge - eller såfremt markørgravene er blevet fyldt 
med sne. Selv på de mere ”rå” dage møder der 
typisk ca. 60 skytter op. Skydningen i januar 
måtte desværre aflyses på grund af tåge, men 
denne lørdag var det kun en forholdsvis kraftig 
vind (kuling), der kunne genere skytterne. Dem 
med de stærke brilleglas klagede dog også over, 
at det kneb med kontrasterne på nogle af skiver-
ne - men nu går vi heldigvis mod lysere tider ! 

Denne dag var der oprindelig tilmeldt 8 AS 
skytter, men den ene måtte desværre melde 
afbud på grund af sygdom. 
 
Selve skydningen blev gennemført rimelig hurtig 
og uden større ventetid ved standpladserne og 
med fornuftig påklædning kan det gennemføres 
uden våde sokker og mudret påklædning.  
 
Indskydningen var på standard 200 m. skiver, 
hvor man kom ned og så, hvordan ens skud var 
placeret, så man kunne korrigere for dagens 
vejr. Første station var 100 m. med to skiver, 
den ene var en lille kiste lignede sort plet og den 
anden var en hvid plet på sort baggrund (huller i 
den sorte del talte ikke så man skulle vende sit 
sigtebillede). Der var en god vind på tværs af 
banen, så husk at klikke i siden. Skytterne var 
delt til venstre og højre, og jeg mener ikke deres 
politiske orientering, men placeringen på stand-
pladsen. Links skytterne, som lå længst til højre, 
havde et unikt problem da volden omkring banen 
skabte en vortex i vinden, som medførte at de 
skulle klikke modsat de andre for at træffe. 
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Sidste station, som var 300 m., var en knælen-
de skydning og havde en udfordring i skiverne, 
med en skrå trekant som nemt kunne få folk til 
at skyde for lavt. 
 

De 7 AS’ere klarede sig ganske hæderligt, så 
der falder sikkert også et par præmier af til AS 
efter den sidste skydning. Der afholdes i alt 6 
vinterterrænskydninger hver vinter, og til det 
samlede resultat tæller bedste 4 af 6 skydninger. 

 

 

Der findes også en ”dagens mand” efter hver 
skydning. 

 
Skytte Station 1 2 3 4 5 6(kn) total 
 

3745  Scheibye 6 3/3 3/3 3/3 4 5 33 
3881  Fjeldborg 6 3/3 3/3 3/2 4 4 31 
4230  Hvamstad 5 3/2 3/3 3/3 5 2 29 
3793  Hammer 5 2/2 3/2 2/2 5 5 28 
3898  Worsaae 5 3/3 2/3 2/2 2 3 25 
3771  Ingemann 4 0/3 3/0 3/1 4 4 22 
3901  Bannow 4 ½ 3/2 0/3 0 2 17 

 

3793  Hammer / 3813 Lund 
 
 

Skydeprogram for langdistanceskydning - foråret 2011 
 
Træningstid lørdag kl. 13.00-15.30, hvor vi mødes på 200 m. eller 300 m. banen afhængig af da-
gens skydning. Skytter med egne våben har mulighed for at træne til KSC lukketid kl. 17.30. Efter 
skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træningsme-
toder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 
KS’s aftenstævner og øvrige åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til 
foreningens pokalskydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale kan 
skydninger til skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 
Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler jeg 
nærmere med en anden AS skytte. 

Med skyttehilsen og vel mødt ! 
3745 Finn Scheibye 

 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 

 

Lørdag d. 19. marts 1. skydedag Husk tilmelding til Finn til kaffe og kringle!  
Lørdag d. 26. marts Alm. træning, 200m Hurtigskydning, 10/2 min & 5/30 sek. 
Lørdag-søndag  
26.-27. marts DM 15 m pistol, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag d. 2. april Svensk hovedskydning, 
300m 

Ingen ammunitionssalg. 
Husk 150 års jubilæumsfest. 

Lørdag d. 9. april 1. Foss, 
15 skud liggende 300m 

Kan skydes samt. med HSS åben  
se 16.-17. april 

Onsdag d. 13. april Aftenstævne, 300m.  
kl. 16-19 3x10 eller 15 ligg. Tilmelding på banen 

Lørdag d. 16. april 1. xxx 3 x 5 skud 200m Evt. indskydning på manuel 200m 
Lørdag-søndag  
16. - 17. april  

HSS åbent stævne  
½-match mv. 300m  Kontakt finn@scheibye.dk for info 

Skærtorsdag  
d. 21. april Geværterræn, Vigersted Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 23. april Påskelørdag, ingen skydn. Københavns Skyttecenter lukket 
Tirsdag  
d. 26. april kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn,  
200 m turnering  

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning  
& mesterskab 

Lørdag d. 30. april 300m svensk  
+ Nordisk program Fortræning til P7 
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Onsdag d. 4. maj Aftenstævne, 300m.  
kl. 16-19 

3x10 eller 15 liggende.  
Tilmelding på banen 

Lørdag d. 7. maj 2. xxx, 3x5 skud 200m Evt. indskydning på manuel 200m 
Søndag d. 8. maj Geværterr. Øst, Jægerspris Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 14. maj 2. Foss, 15 skud ligg. og 
Collet 3x10 skud, 300m 

Kan skydes samtidig med KSF åben,  
se nedenfor 

11. og 14.-15. maj KSF åbent stævne  
½-match mv. 300m Kontakt finn@scheibye.dk for info 

Tirsdag d. 17. maj  
kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn,  
200m turnering 

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning  
& mesterskab 

Onsdag d. 18. maj Aftenstævne, 300m.  
kl. 16-19 

3x10 eller 15 liggende.  
Tilmelding på banen 

Lørdag d. 21. maj 3. xxx, 3x5 skud 200m Evt. indskydning på manuel 200m 

Søndag den 22. maj Geværterrænskydning, 
Jægerpris Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 28. maj P7 træning, svensk ho-
vedskydning  

Stående og knælende serier i Nordisk 
program 

Onsdag d. 1. juni Aftenstævne, 300m.  
kl. 16-19 

3x10 eller 15 liggende.  
Tilmelding på banen 

Fredag d. 3. - 
søndag d. 5. juni 

Jubilæumsstævne gevær-
terræn, Ulfborg, Karup og 
Borris. 4 skydninger! 

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Tirsdag d. 7. juni  
kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn,  
200m turnering  

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning  
& mesterskab 

Lørdag d. 11. juni 3. Foss,  
15 skud liggende, 300m 

+ svensk og dansk hovedskydning  
P7 træning  

Onsdag d. 15. juni Aftenstævne, 300m.  
kl. 16-19 3x10 eller 15 ligg. Tilmelding på banen 

Lørdag d. 18. juni 
AS-P7. Hele konkurren-
cen afvikles forsøgsvis 
på en dag! 

Udtagne skytter. Festmiddag på Bjerget 
kl. ca. 19.00. Nærmere program frem-
kommer 

Lørdag d. 25. juni Sidste skydedag - 4. xxx. 
3 x 5 skud, 200m 

Point til Schmiegelow pokalen tæller dob-
belt 

 
 

Skydeprogram for 25 m. pistolskydning - foråret 2011 
 
Træningstid lørdag kl. 10.00-12.00, hvor vi mødes på 25m banen på KSC.  

Grovpistolskytter har mulighed for at afprøve andre discipliner fra kl. 9:00 til kl. 
10:00. Henvendelse til Jakob Andersen  jakob@watz.dk . 

Med skyttehilsen og vel mødt 
4219 Alexander Khalileev  - Kontakt: alex.khalileev@gmail.com - Tlf. 38 19 45 07 

 
Dato AS-skydning Eksterne stævner / bemærkninger  
 

Lørdag d. 2. april 1. skydedag, finpistol, evt. militær 
hurtigskydning   

Lørdag d. 9. april Standardpistol   

Lørdag d. 16. april OBS: Ingen officiel AS skydning – 30 
baner reserveret til SAS Cup kl. 8-16  

Lørdag d. 23. april Påskelørdag, ingen skydning Københavns Skyttecenter lukket 
Lørdag d. 30. april Finpistol, evt. militær hurtigskydn.  
Lørdag d. 7. maj Standardpistol  
Lørdag d. 14. maj Finpistol, evt. militær hurtigskydn.  
Lørdag d. 21. maj Standardpistol  
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Lørdag d. 28. maj AS-P7 træning:  
Finpistol + militær hurtigskydning  

Lørdag d. 4. juni AS-P7 træning: Finpistol + militær 
hurtigskydning  

Lørdag d. 11. juni AS-P7 træning: Finpistol + militær 
hurtigskydning  

Lørdag d. 18. juni AS-P7. Hele konkurrencen afvikles 
forsøgsvis på en dag! 

Udtagne skytter. Festmiddag på 
Bjerget kl. ca. 19.00. Nærmere 
program fremkommer 

Lørdag d. 25. juni Sidste skydedag. Standardpistol.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicemeddelelse 
 

Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol 
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse 

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