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Forsidebilledet: AS O-biathlon stafetskifte - se side 17 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sct. Hans aften  

på Bjerget 

 

tirsdag 23. juni  

kl. 19.00 

 
 

Tur til Toppen - middag - bål  & båltale - midsommervise 

Afslutning ca. kl. 22.00 ? 

 

Prisen er kr. 100 / 50- for børn + fluider 

 

Tilmelding  til  spisningen 

 

senest 17. juni  til  kontor@as-kbh.dk eller 4817 0017 eller 2037 7717 
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  Afdøde  

 
 190 Åge Andersen 4. april 
 

Æret være hans minde 

 
 

 
 

 
 

 Planlagte arrangementer i 2015 
 
6. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Brønshøj Skole  

- januar   Skydning  Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

9. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinspektør 

7.-8. marts  Feltsport O-biathlon stævne Bjerget 

21. marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 

30. april  18.30  Forening  Spisning Bjerget 

30. april  19.30  Forening  Generalforsamling  Bjerget  

5. maj  Forening Arr. i anledning af befrielsen Bjerget 

9. maj   Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget / Rude Skov 

12. maj  17.00  Gymnastik  Sommerafslutning  Bjerget 

--------------- 

13. juni  Foren+Sky+Fsp AS-P7/SKIF Revingehed 

20. juni  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 

23. juni  19.00  Foreningen  Sct. Hans aften  Bjerget (se side 3)  

- august  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

22. august  Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 

8. september  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Brønshøj Skole 

26.-27. september Sandbjerg Arbejdsweekend Bjerget 

3.-4. oktober  Skydning Universitetsmatch København 

31. oktober  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 

- oktober  Feltsport Skydning biathlon gevær Bjerget 

- oktober  Skydning Pistol terræn Bjerget 

5. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 

6. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

- december 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skole / Lyngby 

15. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 

 

 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

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

  

http://www.as-kbh.dk/
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Runde fødselsdage 2015 

 
Redaktionen beklager, at fødselsdagene 

blev glemt i nr. 2015-1 - her er de så. 
 

10. febr. 4001 Pia Kraglund Vaaben 50 år 

11. febr. 4263 Erik Lindblad 60 år 

17. febr. 3937 Axel Hartmann 75 år 

24. febr. 4327 Bent Lyders 70 år 

27. febr. 4383 Gertrud Skyt Høj 25 år 

28. febr. 4328 Andreas Graff  
     Pedersen 35 år 

 8. marts 827 Palle A. Bruun 95 år 

20. marts 4240 Jacob Sidenius 75 år 

27. marts 4435 Jon D. O’Connor 45 år 

 4. april 4318 Troels Christiansen 35 år 

 6. april 4379 Sonny Due 60 år 

 6. april 4444 Morten Vilstrup 40 år 

16. april 4216 Evelyn Scheibye 65 år 

26. april 3582 Ole Hasselbalch 70 år 

26. april 4425 Rafal Wolanin 35 år 

15. maj 3098 Peter Martin Lund 75 år 

25. maj 3595 Jens Snellmann 
     Fabricius 90 år 

28. maj 3766 Svend Krarup- 
      Christensen 70 år 

 
Og her er medlemmerne, som har runde eller 

½-runde fødselsdage i den kommende periode. 
 

 5. juni 3771 Peter Ingemann Olsen 70 år 

11. juni 4186 Jørgen Søe  
    Vestergaard 75 år 

14. juni 3750 Sten W. Laursen 65 år 

28. juni 4431 Christian Saxe 50 år 

12. juli 3311 Ove Popp Poulsen 90 år 

25. juli 3900 Lars Halling 55 år 

27. juli 4204 Katja Boll Hertz 35 år 

 1. aug. 859 Preben de Fine Kühl 95 år 

18. aug. 4291 Arne Jensen 80 år 

14. aug. 2077 Per G.H. Vinther 90 år 

15. aug. 3388 Jens Peter Jensen 35 år 

15. sept. 4057 Klaus Fynbo Hansen 60 år 

 
 

Til lykke 

 
 

Sponsorindtægter til AS. 
 

Du kan generere sponsorindtægter 
til AS uden at det koster dig noget! 

 
DGI og Nets (PBS) har indgået en aftale, der 
kan give sponsorindtægter til AS. De kalder 
aftalen Klubliv Danmark. 
 

 Ideen er, at forretninger kan bidrage / 
sponsorere med et lille beløb, når et medlem 
af en forening bruger sit Dankort i den på-
gældende forretning. Hvordan finder man så 
ud af at pengene skal gå til medlemmets for-
ening ? 
 

Du registrerer dig på www.klublivdanmark.dk 
og tilmelder dit Dankort og den forening - AS 
-, som du vil støtte. 
 

 Du kender måske modellen fra OK benzin, 
som støtter lokale idrætsklubber når du bru-
ger dit OK kort. Klubliv Danmark er enklere 
fordi du bruger dit Dankort. 
 

 Hvorfor tilmelder en forretning sig så? 
Mange forretninger har i forvejen rabatord-
ninger til trofaste kunder, så derfor regner 
Klubliv Danmark med at de også vil lade sig 
registrere som sponsorer. 
 

Så gå ind på ovennævnte adresse og op-
ret dig som Klubliv Danmark medlem. 
 

 Du vælger et Login og udfylder personop-
lysninger, kontaktoplysninger, den eller de 
klubber du vil støtte. AS er oprettet som 
  

Akademisk Skytteforening (3460 -). 
 

 Derefter tilføjer du dit/dine Dankort og af-
slutter tilmeldingen. 
 

 Jo flere der tilmelder sig, jo større bliver in-
teressen fra forretninger/butikker i at tilmelde 
sig, idet tanken selvfølgelig er, at de kan re-
klamere med at de støtter Klubliv Danmark. 
 

3448 Scheibye, kasserer 
  

http://www.klublivdanmark.dk/
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AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester. 
Slips # 135: Sherwood Foresters 

Købes direkte på www.bensonandclegg.com  
 

Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren 
4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk  

 

 
Historiebøger 
 

1911 Udsolgt 
1916 100 kr. 
1926 100 kr. 
1936 75 kr. 
1946 75 kr. 
1966 Gratis 
1981 50 kr. 
2002 Sandbjerg 100 kr. 
2010 AS-P7 100 kr. 
2011 150 år 100 kr. 
 
Sæt historiebøger (- 1911): 
 Tilbud: 600 kr. 
 
Ny sangbog 100 kr. 
Blazermærke 150 kr. 
Stofmærke 10 kr. 
Uglenål 50 kr. 
Sticker Gratis 

 
 

Købes hos kontoret 
4817 0017 / 2037 7717 

kontor@as-kbh.dk 
 

eller spørg i sektionerne 
eller på Bjerget 

 
  

 
 

HUSK 

Sct. Hans aften 

på Bjerget 

 

(se side 3) 

 

 
 

 

  

http://www.bensonandclegg.com/
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Generalforsamlingen den 30. april 2015 på Bjerget 
 
 
 

Tv.: X²-formand 
Steen Kledal og 

Bjerne Sanddahl 
 

Bag dem yderst tv.: 
Niels-Erik O. Hansen 

 
Th.: Kassereren 

Bo Scheibye 

 
 

Traditionen tro indledtes generalforsamlingen 
med spisning kl. 18.30, hvor feltsportssektionen 
serverede forloren skildpadde med æg og sher-
ry og derefter kaffe. 
 
 Selve generalforsamlingen startede derefter 
kl. 19.30. 
 
 

Referat 
 
Dagsorden jf. vedtægternes § 28, 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 godken-

delse. 
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, 

jf. § 25. 
9. Valg af repræsentanter til organisationer 

uden for Akademisk Skytteforening. 
10. Eventuelt. 

 
 
ad 1. Valg af dirigent 
 
Formanden foreslog 3740 Erling Heidler til diri-
gent, hvilket blev godkendt med akklamation. 

 
 

Kassereren Bo Scheibye og 
X-formand Erling Heidler 

 
 
 
 

 Dirigenten fastslog generalforsamlingens 
lovlighed jf. vedtægterne, og at indkaldelsen 
var udsendt rettidigt i bladets nr. 1/2015 om-
kring 1. marts. 
 
 Han gennemgik afstemningsreglerne og 
konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 30 - 
var mødt 24 stemmeberettigede medlemmer. 
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Peter Koefoed,  
Morten Hammer, 
Steen Vestergaard  
Andersen og  
Peter Lund 
 

 
ad 2. Formanden aflægger beretning 
 
Formanden indledte med at bede forsamlingen 
mindes de i 2014 afdøde medlemmer: 
 
 3833 Flemming Thomsen 1. februar 
 2409 Victor Middelboe 21. februar 
 3283 Jens Rømer 26. marts 
 3844 Niels Heine Jørgensen August 
 2403 Finn Falkenstjerne Beck 7. dec. 
 
og fortsatte med de i 2015 indtil nu afdøde: 
 
 3426 Kurt Hinnum 1. januar 
 10 Jørgen Mundt 12. februar 
 190 Åge Andersen 4. april 
 
Æret være deres minde. 
 
MEDLEMSSTATUS 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2014  
 
 Medlemmer i alt 275 (- 1) 

 Nytilgang 27 

 Udmeldt 22 

 Ekskluderet 1 

 Afgået ved døden 5 
 
fordelt således: 
 
 Aktive 226 (- 2) 
 Passive 45 (+ 2) 
 Livsvarige 4 (- 1) 

 
 
 Disse fordelte sig på sektionerne således 
(idet nogle er noteret med tilknytning til flere 
sektioner):  
 
 Skydning: 180 (+ 5) 
 Gymnastik: 32 (+/- 0) 
 Feltsport: 35 (- 2) 
 Hjemmeværn: 43 (- 2) 
 Sandbjerg 12 (+/- 0) 
 Uden sektionstilknytning: 22 (- 2) 
 
 De foregående 6 år har foreningen haft en 
nettotilgang på medlemmer. I år har vi en ned-
gang på et enkelt medlem, men stadig en til-
gang af 27 nye medlemmer, så det synes jeg 
fortsat er tilfredsstillende. 
 
 Der er i årets løb opnået flotte sportslige re-
sultater, som jeg senere vil omtale i detaljer. 
 
FORENINGSARRANGEMENTER 
 
Foreningen har i store træk opretholdt et aktivi-
tetsniveau på linje med tidligere år, og der har 
været afholdt flg. foreningsarrangementer: 
 

 Generalforsamling med spisning,  
32 deltagere. 

 AS - P7/SKIF i Danmark. 

 Sct. Hans arrangement med spisning, 
ca. 40 gæster. 
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Ved det nærmeste bord: 
Kitt Bjerregaard Nielsen 

og Johan Goth og 
med ryggen til: 
Høje Formand, 

Finn Scheibye og 
Thomas Fjeldborg 

 

 

 
SKYDESEKTIONEN 
 
deltog i 2014 i en række eksterne stævner med 
gode individuelle resultater: 
 
 Ved DGI Storkøbenhavns 15 m mesterska-
ber deltog AS med 6 pistolskytter og 3 riffelskyt-
ter. Mikkel Ploug Madsen vandt guld på pistol, 
klasse 1, Per Bannow sølv på pistol, klasse 4. 
På riffel vandt Regin Gaarsmand guld i klasse 
2, Per Bannow sølv i klasse 3 og Steffen Harms 
bronze i klasse 3.  
 
 Ved DGI Storkøbenhavns 15 m turnering 
vandt både riffelholdet og pistolholdet konkur-
rencen og dermed muligheden for at deltage 
som hold ved DM. 
 
 Ved DGI Storkøbenhavns tre terrænskydnin-
ger i foråret 2014 deltog AS med i alt 17 skytter 
herunder flere skytter i jægerklassen. 
 
 I DGI Storkøbenhavns udendørs mesterska-
ber deltog AS med 6 skytter på riffel og 5 på 
pistol. Pia Vaaben vandt guld på 300 m åben 
klasse og Regin Gaarsmand guld på 200 m i 
klasse 3. Finn Scheibye opnåede guld på 200 
m i klasse 1 og på 300 m i veteranklassen. På 
standardpistol vandt skytter fra AS alle tre seni-
orklasser og åben klasse ved henholdsvis Finn 
Scheibye, Mikkel Ploug Madsen, Troels Lenda 
og Julie Ziersen. På finpistol opnåede Mikkel 
Ploug Madsen andenpladsen i klasse 2 og Julie 
Ziersen andenpladsen i åben klasse.  

Kapskydningerne: 
 
AS-P7 blev afholdt i København i 2014 efter 
pausen i 2013. Baneriffel blev vundet af P7, 
mens geværterrænskydningen blev vundet af 
P7. Individuelt vandt Anders Petersson, P7, 
riffelskydningen med Regin Gaarsmand på an-
denpladsen. Alle pistol holdskydningerne blev 
vundet af AS. Individuelt vandt Alex Datcu pi-
stolskydningen med Christoffer Jespersen på 
andenpladsen. 
 
 Unimatchen blev afholdt i Oslo. Skydningen 
består af såvel riffel- som pistolskydning. Der 
deltog 7 skytter fra AS i skydningen. 
 
Indendørs skydningen i DGI-byen 
 
Aktiviteten på 15 m banen er fortsat meget høj. 
I løbet af 2014 blev der således solgt over 
65.000 stk. cal. 22 ammunition til en samlet pris 
på næsten 33.000 kr. 
 
 Vi holder introduktionskurser for nye skytter 
to gange om måneden. Kurserne er normalt 
velbesøgt med typisk 3 - 6 deltagere pr. gang. I 
alt deltog ca. 80 nye interesserede i introdukti-
onskursus i 2014. 

 
 
 

(fortsættes side 26) 
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Lidt om Carl Theodor 
Wegeners figurer af 

forskellige soldatertyper 
 
Carl Theodor Wegener (Wegener) (1862-1935) 
var ud af en officersslægt. Faderen var oberst, 
kammerherre Johan Theodor Wegener. Det var 
derfor naturligt for ham at vælge officersgernin-
gen. Han blev sekondløjtnant i 1884, i 1890 
blev han premierløjtnant og kom til at gøre tje-
neste ved Den kongelige Livgarde. Senere blev 
han kompagnichef ved Den kongelige Livgar-
dens Linjebataljon. I 1913 fik han rang af 
oberstløjtnant af reserven. Han blev endelig 
afskediget fra hæren i 1922. 
 
 Wegener havde imidlertid også en kunstne-
risk åre. Tidligt begyndte han at male og model-
lere, specielt var han optaget af at gengive fol-
ke- og kaserneliv samt at søge motiver fra den 
danske hærs historie. Han blev en anerkendt, 
autodidakt billedhugger og maler og udstillede 
på Charlottenborg i flere omgange. 
 

     
 

Statuetten, som blev overrakt på  
generalforsamlingen (se side 33),  
mangler desværre geværet 
 

Statuette med gevær  
(AS 1861-2011, side 34) 

 

Garderstatuette i bronze 

 Da han kom fra den Kongelige Livgarde, var 
det naturligt for ham at modellere en menig gar-
der. Denne figur fik i forskellige størrelser en vis 
succes, hvilket førte til, at Wegener modellerede 
en række soldatertyper fra hær, flåde og de fri-
villige korps. Alle meget nøjagtigt modelleret 
med en stor præcision i detaljen. 
 
 Wegeners garderfigurer er i dag nok de kend-
teste, men næppe ud fra en kunstnerisk be-
tragtning de betydeligste af hans figurer. De me-
re frigjorte portrætter af en linekastende matros, 
en matros med en pøs og en pioner er nok på 
linje med hans tidlige værk med to fægtere - de 
kunstneriske mest vellykkede. 
 
 Wegener modellerede også statuetter af 
medlemmer af de frivillige korps: Akademisk 
Skyttekorps, Københavns Amts Skyttekorps og 
Korps Westenholz. Under 1. verdenskrig model-
lerede han også et par figurer med den af AS 
indførte karakteristiske stålhjelm. 
 
 De fleste figurer blev støbt af bronzestøber 
Rasmussen - mange med en indskrift og årstal. 
Flest med årstallet 1913. Der findes ud over 
Wegeners bronzestøbte figurer også figurer ud-
ført i gips eller biskuit. Disse figurer har ofte ind-
skriften ”Eneret Brix”. H.C. Brix (1831-1907) var 
billedhugger, men uden den store succes med 
egne værker. Imidlertid opfandt han i 1902 en 
kopimaskine, der muliggjorde en form for mas-
seproduktion af andres værker i gips og biskuit. 
 
 Firmaet H.C. Brix & Søn, Amagertorv 31, Kø-
benhavn udgav et katalog med 450 numre. Ud 
over Wegeners figurer fremstillede firmaet også 
en række figurer og friser med religiøse og klas-
siske motiver af bl.a. Thorvaldsen og H.W. Bis-
sen. Man kan sige, at firmaet med sin store pro-
duktion af kopier af kunst var med til at udsmyk-
ke mange borgerlige hjem til det, vi i dag ville 
kalde fornuftige priser 
 

3505 Kay Søren Nielsen 
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Thomas Fasti Dinesen 
 Født 9. august 1892 

 Medlem (i Korpset) 1914 - 1946 

 Bror til Karen Blixen 
 
Hvor mange ved mon, at AS også har haft en 
”Victoria Cross” modtager som medlem ? 
 

 Thomas Dinesen modtog ”Victoria Cross” 
for en indsats under 1. verdenskrig - hvor 
han var tilknyttet et canadisk regiment - be-
skrevet i ”dagsbefalingen” således: 

”Menig Dinesen deltog i den 10 timers 
nærkamp med et mod og en kampkraft, 
der var et eksempel for alle. Han erobrede 
i løbet af de 10 timer 5 tyske maskingevæ-
rer og har gjort det af med 16 fjender”. 

 

og i den officielle begrundelse for tildelingen 
af ordenen således: 

”Den 12. august 1918 ved Parvillers i 
Frankrig udviste menig Dinesen under 10 
timers nærkamp usædvanlig tapperhed, 
som resulterede i erobring af ca. en mile 
af stærkt befæstede, fjendtlige skyttegra-
ve. Fem på hinanden følgende gange 
stormede han ensom fremad og satte 
fjendtlige våben ud af aktion. Med bajonet 
og håndgranater gjorde han det af med 12 
fjendtlige soldater. Hans vedvarende tap-
perhed var til stor inspiration for hans 
kammerater under en kritisk fase af denne 
aktion”. 

 
 Herefter udnævnes han til løjtnant og 
modtog senere også det franske ”Croix de 
Guerre”. 
 

 I 2014 afsløredes en mindeplade ved St. 
Alban’s Kirke i Churchillparken. 
 

 Han var civilingeniør og forfatter og har 
skrevet flere bøger, bl.a. om rejse og safari, 
men her vil jeg fremhæve hans meget læse-
værdige bog fra 1929 - ”No Man’s Land” - 
hvor han i dagbogsform beskriver krigens og 
soldatens vilkår på en meget levende, reali-
stisk og eftertænksom måde. Seneste gen-
optryk er fra 2014. 
 

 I bogen omtaler Thomas Dinesen flere 
steder sit medlemskab af AS. Her er eksem-
pler: 

 

 
Fra indledningen: 

”Samtidig med krigens udbrud gik jeg ind i Aka-
demisk Skyttekorps, - vi kunne jo have en fjende 
over os, hvad dag det skulle være, - og hele ef-
teråret havde vi nok at bestille dér. Vi satte pig-
tråd ved vestfronten ved Roskildevejen, vi lege-
de krig, med rasende bajonetangreb, ved Mølle-
åen, vi skød til måls på skydebanerne på Ama-
ger og kravlede hver morgen rundt i det våde, 
snavsede græs på Nørrefælled, - ved juletid 
blev vi nye rekrutter udnævnte til overskytter. 
Det var uhyre fornøjeligt alt sammen.” 

 

Rekrutuddannelsen i Canada: 
”I Akademisk Skyttekorps sled vi virkelig i det af 
yderste evne, - - - - - -. Men her er rekrutarbejdet 
det rene barnemad.” 

 

De første dage i Frankrig - marts 1918: 
”Sange har vi desværre ikke mange af, det var 
noget helt andet i 1914 i Akademisk Skytte-
korps.” 

 

Livet i skyttegravene: 
”Krigen er ikke længere avislæsning ved froko-
sten eller leg i Akademisk Skyttekorps; jeg er 
endelig kommet med i den virkelige verden, - -” 

 

Kampene ved Mézières den 9. august 1918: 
”De løber frem sektionsvis, smider sig ned og fy-
rer, sådan som vi lærte i Akademisk Skyttekorps 
og burde have lært i England.” 

 

3740 
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Officersmessen 
 

 
 

Lejrgaden 

Opgradering af 
Officersmesse, 

depoter og lejrgade 

 
I har nu i adskillige numre af Bladet kunnet 
læse om opgradering af Høje Sandbjerg 
lejren, så den er klar til 100 års jubilæet, 
men nu er arbejdet ved at være afsluttet. 
Deltagerne på generalforsamlingen og 
ved sektionernes arrangementer har ved 
selvsyn kunne se resultatet. 
 
 Officersmessen er genetableret med 
respekt for det tidligere udseende. I muligt 
omfang er paneler genanvendt. Der er lagt 
et nyt mørkt trægulv. Hjørnet med bænke-
ne omkring det store bord er atter grønt, 
men der er kommet hynder og puder til at 
afbøde det hårde sæde. Farven er lavet, 
så den passer til de karmoisinrøde stolper. 
Der er nye lamper i loft og hjørner og gan-
ske meget af udsmykningen er atter opsat. 
Noget er dog overført til arkivet. 
 
 Også de to depotrum i bygning 1’s an-
den ende er isoleret. Her er indretningen 
også lavet med respekt for, hvad der fand-
tes før. Rengørings-, glas- og sølvkammer 
depotet er indrettet, så man uden lokal-
kendskab kan finde og bruge de mange 
gode ting. Skal man f.eks. bruge snapse-
glas, griber man blot den gennemsigtige 
plastkasse med disse, tager den til mes-
serne og sætter den tilbage efter brug på 
den plads, som er mærket som kassen. 
 
 Endelig er lejrgaden opgraderet som 
beskrevet i sidste nummer. Det har vist 
sig, at granitskærverne ud over at være 
smukke, også er praktiske, idet de leder 
det vand, som før samledes i pytter, væk. 
De sikrer også, at der ikke slæbes nær så 
meget snavs ind i bygningerne. 
 

3801 
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Besøg i lejren af 
Topografisk-

Historisk 
Selskab for 

Søllerødegnen 

 
 
11. marts havde lejren besøg af en større grup-
pe interesserede beboere fra kommunen, nem-
lig medlemmer af Topografisk-Historisk Selskab 
for Søllerødegnen. Disse mest ældre menne-
sker var meget vidende om lokalområdet og 
særdeles interesserede i Høje Sandbjerg lejren. 
 
 Foreningens historiker, som samtidigt er 
cand. mag i historie og hjemmeværnssektio- 
xxxxx 
 
 

nens Kjæft, 4296 Rune Holmeå Iversen, gav fra 
forskellige steder i lejren, fra Barfredsstenen og 
fra Toppen en række indholdsrige og spænden-
de beskrivelser fra Korpset og lejren. 
 
 Besøget var så stor en succes, at Topogra-
fisk-Historisk forening ønskede den gentaget, 
hvilket fandt sted 6. maj, hvorfra billedet er ta-
get. 

 

 

Ændringer til adresse, telefon og mail 
skal sendes til kontoret. 

 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
bedes dette også meddelt kontoret. 

 

 

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
 

Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 
 

 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen. 
 

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 

 

Reservér allerede nu alle AS-datoerne (se side 4) i kalenderen 
 

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

 

  

http://www.as-kbh.dk/
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O-biathlon 
stævne 

på Bjerget 
 

7.-8. marts 2015 
 
 

 
 

7. marts - Individuel - Klassisk 
 
En kølig morgen - men både de 29 deltagere og 
alle officials var klar til tiden. Nogle af deltager-
ne havde overnattet i lejrens nye sovesale. 
 
 Det var et meget kvalificeret selskab, som 
havde fundet vej til denne meget tidlige start på 
O-biathlon sæsonen. Hele den danske topelite 
var der - herunder landsholdet, som jo har tre 
deltagere fra AS. Der var således lagt op til et 
stort og spændende stævne. 
 
 Geværerne blev indskudt, stævnelederen 
Birger Hoff instruerede grundigt, de sidste for-
beredelser blev gennemført, og man var plan-
mæssigt klar til første start kl. 13.20. 
 

 Den klassiske O-biathlon består af: 

 Løb ca. 400 m 

 Skydning liggende 

 Løb ca. 400 m. igen 

 Skydning stående 

 Punktorientering ca. 3 km 

 O-løb (H21 ca. 9,5 km - ældre kortere) 
 

 Tiden omfatter det hele, så alt skal gøres 
hurtigst muligt. Det samlede resultat er tiden 
plus de strafpoints, man erhverver sig ved for-
biere i skydning og fejl mm i punktorientering. 

 

 Skydningen forløb uden problemer - andre 
end de problemer løberne havde med at ramme 
målene. Der skydes 10 liggende og 10 stående 
- bedst var Nicolai Nielsen med 9 og 7 træffere. 
Høje Formand var skydeleder med en flok 
standpladshjælpere - ”trækkerdrengene”. Måle-
ne er faldmål, dvs. at de ”forsvinder”, når de 
rammes. Det er så hjælpernes opgave - fjern-
betjening med et langt reb - at trække målene 
”frem” igen og skifte mellem ”liggende mål” og 
et mindre ”stående mål”. Det fungerede perfekt. 
 
 Fra skydning skulle løberne løbe ca. 500 m 
til start punktorientering, som var arrangeret af 
Erik Brühl. Der er 5 mål ”i banen” og 5 mål, som 
udpeges med sigtestok. Det viste sig, at post 7 
(i banen) var nemmest - gennemsnit 0,7 mm - 
mens post 3 (uden for banen) var vanskeligst - 
gennemsnit 2,8 mm. Ingen scorede 0 mm. 
Bedst var Troels Christiansen og igen Nicolai 
med hver 1 fejl-mm. 
 
 O-løbet - med Peter Werling som banelæg-
ger og med hjælpere til udlægning og inddrag-
ning - fik også rosende ord med på vejen. Hur-
tigste tid (skydning + punkt-O + O-løb) var 
Thomas Jensen, men Nicolais gode disciplinre-
sultater medførte, at han fik den samlede sejr. 
 

Samlet resultat (se side 18) 
 

  



15 
 
 

 
 

Stævneleder Birger Hoff instruerer deltagerne i lørdagens ”klassisk” 
 

 
 

 

 
 

Høje Formand 
leder ind- 

skydningen 
 
 
Tre formænd 
Høje Formand, 
X³ og X - tager 
en hvilepause 
 

 
Første løber i 

mål i lørdagens 
 ”klassisk” var 

 Jørgen Peder-
sen, AS 

 
 
Erling og Vagn 
i start/mål- og 
beregnerteltet 

 

 
 

 
 

    
 

Middag lørdag aften 
 

Køkkenholdet - Kirsten Schei-
bye, Lorna Heidler og Mie Hoff 
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Middag lørdag aften 
 

Da det var et to-dages arrangement, var der en 
del deltagere, som overnattede i lejren, og der 
måtte derfor gøres noget, så de ikke skulle gå 
sultne i seng. 
 

 Der var indrettet ”bar” i undermessen, og Mie 
Hoff havde lavet en meget fin middag og - med 
et par hjælpere - dækket bordene fint i mand-
skabsmessen. Middagen startede kl. 18.30 og 
menuen var: 

 Båndpasta med laks 

 Nakkekam med kartoffelmos 

 Solbærsorbet 

 Kaffe 
 

 Der var en rigtig god stemning, maden blev 
spist og rost meget, der blev udleveret præmier 
for lørdagens konkurrence, og stafetholdene til 
søndagen blev sammensat. De sidste gik i seng 
omkring kl. 22. 
 

8. marts - Stafet 
 

Søndag morgen var vi igen tidligt oppe. Vejret 
var meget bedre end lørdag, solen skinnede og 
morgendisen lå over søen. 
 

 Efter indskydning startede konkurrencen kl. 
09.20. I klasserne H21 og H45 er der tre løbere 
på hvert hold, og i H55/D21 to løbere. Lands-
holdet havde fået den idé, at man - i stedet for 
klubhold - skulle lave tre hold, som man vurde-
rede ville være meget lige. Det var en god idé, 
men at de så lige den dag ikke viste den forven-
tede lighed, er noget helt andet. 
 

 I stafet er der Samlet start. 

 Kort O-bane (med ”gafling” - dvs. forskel-
lige baner) 

 Skydning liggende + evt. strafrunder 

 Lang O-bane (også med ”gafling”) 

 Skydning stående + evt. strafrunder 

 Skifte til næste løber / eller løbe i mål 
 

 
 

Søndag morgen: Lørdagens individuelle H21 
vinder, Nicolai Nielsen, AS, studerer stafet- 
holdenes sammensætning i start/mål-teltet 

 
 

Høje Formand instruerer hjælperne - 
”trækkerdrengene” - forud for søndagens stafet 

 

 
 

Samlet start 

på stafet 

De rød/hvide bluser er landsholdet - de grønne er AS felt-
sports klubdragt - tre af AS’erne er også på landsholdet 
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 Hvis man skal efterlyse noget ved stævnet, 
som kunne have været bedre, må det være 
spændingen i stafetløbene. Det stod hurtigt 
klart, at H21-holdet med Andreas, Ulrik Stau-
gaard og Thomas var suveræne, mens de to 
andre hold mere eller mindre skød eller løb sig 
ud af konkurrencen. 
 
 Nicolai havde ganske vist hurtigste tid af alle, 
men det var ikke nok, og Troels var så uheldig 
at tabe en kontaktlinse, og det hjælper jo heller 
ikke, hvis man ser dårligt. 

 Da stafetten var færdig deltog alle officials og 
deltagere i nedbrydningen af stævnepladsen og 
skydebanen, og faldmålene blev pakket på en 
lastvogn, som én at deltagerne skulle køre til Ål-
borg, hvor målene skulle afleveres. 
 
 Til sidst kunne Birger udlevere stafetpræmi-
erne som afslutningen på en vellykket weekend 
- og til allersidst kunne nogle få tilbageværende 
nyde en velfortjent øl i solen i lejrgaden. 
 

Samlet resultat (se side 18) 
 

       
 

Andreas Mikkelsen Jensen, 
AKIF, som var 1. løber på det 

vindende H21 stafethold 

Lea Reime, Farum OK, som 
vandt lørdagens individuelle 

klasse D 21 

Rammer man ikke de 5 mål 
med 8 skud, må man 

ud på strafrunder 
 

 
 
 
 

2. og 3. løber  
på det vindende  
H21 stafethold -  
Ulrik Staugaard 

afleverer stafetten 
til Thomas Jensen, 

begge fra KOK 

 
 

 
 

Feltsportsinspektøren, 
Carsten Sveding, AS, på 
vej gennem stafet-skifte-
slusen og forbi målteltet, 

mens hans medløber, 
Nis Schmidt, har set på, 

at det hele gik rigtigt til 
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Resultat - INDIVIDUEL KLASSISK - 7. marts 
 

  Strafpoints Løbstid 
m, s 

Samlet 
resultat   Skydn.-ligg Skydn-stå Pkt-ori 

 (en forbier = 2) (en fejl-mm = 1)  (tid: minutter, sekunder) 
 

H 21 (der var 10 deltagere i klassen) 
 

1 Nicolai Nielsen, AS 2 6 1 95,51 104.51 
2 Thomas Jensen, KOK 10 8 6 85,43 112,43 
3 Ulrik Nielsen, AS 4 12 2 100,05 118,05 
4 Troels Christiansen, AS 16 12 1 96,23 125,23 

 
D 21 (der var 2 deltagere i klassen) 
 

1 Lea Reime, Farum OK 8 8 22 93,06 131,06 
 
H 45 (der var 8 deltagere i klassen) 
 

1 Christian Saxe, AS 6 8 3 95,20 112,20 
8 Jesper Linders, AS 8 8 50 121,26 187,26 

 
H 55 (der var 9 deltagere i klassen) 
 

1 Mogens Hald, IFK 10 10 11 94,54 125,54 
2 Jørgen Pedersen, AS 16 14 11 92,51 133,51 
5 Nis Schmidt, AS 6 8 23 123,13 160.13 
6 Carsten Sveding, AS 18 18 15 116,22 167,22 

 

Nicolai blev AS klubmester (efter de sædvanlige udligningsomregninger). 

 
Resultat - STAFET - 8. marts Tid (strafrunder) 

 
H 21 (der var 3 hold i klassen) 
 

1 Andreas Mik. Jensen, AKIF Ulrik Staugaard, KOK Thomas Jensen, KOK 
    43 m 42 s (2) +     54 m 00 s (2) +     43 m 17 s (4) = 2 t 20 m 59 s (8) 
 

2 Tue Strøm Jensen, AKIF Jes Mose Jensen, AKIF Nicolai Nielsen, AS 
    52 m 50 s (4) +    52 m 55 s (1) +    41 m 48 s (0) = 2 t 27 m 33 s (5) 
 

3 Troels Christiansen, AS Jeppe Andersen, HTF Ulrik Nielsen, AS 
    55 m 45 s (9) +    1 t 05 m 42 s (9) +    47 m 47 s (5) = 2 t 49 m 54 s (23) 
 
H 45 (der var 1 hold i klassen) 
 

1 Christian Saxe, AS Christen Laursen, KOK Jørgen Pedersen, AS 
    52 m 36 s (2) +    48 m 52 s (0) +    53 m 26 s (5) = 2 t 34 m 54 s (7) 
 

 
H 55 / D 21 (der var 4 hold i klassen) 
 

1 Mogens Hald, IKF Varny Vestergaard, IFK 
    57 m 34 s (3) +    54 m 08 s (3) = 1 t 51 m 42 s (6) 
 

2 Nis Schmidt, AS Carsten Sveding, AS 
    1 t 01 m 35 s (1) +    1.t. 05 m 45 s (6) = 2 t 07 m 20 s (7) 

 
De komplette resultatlister kan ses på www.as-kbh.dk 

  

http://www.as-kbh.dk/
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Birger Hoff uddeler præmierne efter stafetten 
 

 

O-biathlon - Officials 
 
Det er flot, at AS kan stille et arrangement af 
den størrelsesorden på benene, og det er også 
positivt, at opfattelsen blandt eliten nu er, at AS 
er ubestridt center for O-biathlon øst for Store-
bælt. Det kan foreningen være stolt af. 
 
 O-biathlon er en meget arrangørkrævende 
sport, men vi er så heldige, at vi med rette kan 
påstå, at vi har medlemmer, som er blandt de 
bedste, når det gælder ekspertise, og også 
xxxx 

medlemmer, som hører hjemme i den absolut-
te elite. Og endelig skal der lyde stor tak og ros 
til Birger Hoff, som igen har udført et fantastisk 
arbejde og holdt sammen på det hele. 
 
 Men der kræves også mange hjælpere, og 
feltsportssektionen er ikke stor. Derfor var vi 
nødt til at få hjælp af nogle fra andre klubber, og 
det er godt at se, at nogle skydere også havde 
meldt sig. Hvis vi fortsat skal kunne arrangere i 
denne størrelse, er det tvingende nødvendigt, at 
også medlemmer fra de andre sektioner melder 
sig som hjælpere. 
 

 
Stævneleder Birger Hoff 
 Forberedelse 
 Oprettelse af skydebane 
 Oprettelse af stævneplads 
 Afhentning af O-materiel 
 Afhentning af faldmål (i Ålborg) 
 Laminering PO- & skydekort 
 

Banelægger Peter Werling 
 Kort - print og sortering 
 

Udsætning klassisk Peter Tscherning 
Inddragning klassisk Jacob Scheibye 
Udsætning stafet Ivan Aagaard (SNIK) 
Inddragning stafet Birger Hoff 
 

Punktorientering Erik Brühl (SNIK & ROK) 
 Udsætning og inddragning 
 Beregning 
 

Start, mål, resultat Erling Heidler 
  Vagn W. Laursen 
 

 
Leder skydning Aksel Iversen 
Standplads Mogens Løppenthien 
  Johan Goth 
  Bo Scheibye 
  Niels Erik O. Hansen 
  Torkild Glaven 
  Ulf Scheibye 
  Lars Therkelsen 
  Nils Mørch Madsen 
  Peter Tscherning 
  Birger Hoff 
 

Lejrledelse Bo Scheibye 
 

Køkken Anne-Marie Hoff 
Hjælpere køkken Lorna Heidler 
  Kirsten Scheibye 

 

Stor tak til alle, som hjalp 
til og gjorde det muligt at 
gennemføre stævnet. 
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Banelæggeren 
Troels Christiansen 

 

Start i skoven: Deltagerne: Nis, Erling, Carsten, Torkild, 
Christian, Peter, Niels-Erik og Jesper - Birger fotograferede 

 
Klubmesterskab i  
orienteringsløb 

 

9. maj 2015 
 
Vi afholdt klubmesterskab i en velklædt Rude 
Skov den 9. maj. Troels havde indvilliget i at 
lave to baner, og hvem kan modstå udfordrin-
gen, når én af landets bedste banelæggere og 
korttegnere bliver sluppet løs i hjemmebane 
skoven ?  

 

 Der var samlet start fra et startsted NV for lej-
ren, hvorefter banen var med gaflinger i to ho-
vedområder, hvor posterne stod tæt. Det gav 
voldsom aktivitet og stress ? i små områder, 
hvor løberne orienterede på kryds og tværs og 
ikke nødvendigvis til de samme poster ! 
 
 Sidste post var ved Villaen og målet i lejrga-
den. Der var flere tætte dueller, men først ud af 
skoven kom Christian Saxe som genvandt sit 
klubmesterskab. For enkelte af de rutinerede 
løbere var banen dog så udfordrende og udmat- 
xxx 

 

 

 

Frokost i undermessen 
 
Forrest:  

Carsten og Christian 
 
Ved bordet: 

Johan. Karin og Peter, 
Jytte og Mogens Løppen-
thien, Torkild, (med ryg-
gen til) Niels-Erik og Lise 
(med et barnebarn), Nis, 
Jesper, Mie og Birger, 
Lorna og (på den tomme 
plads) Erling (som foto-
graferede) 
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Mål i lejrgaden: Johan Goth, Peter, 
Carsten, Nis, Jesper og Birger 

 

Feltsportsinspektøren Carsten overrækker 
pokalen til Christian, som også vandt sidste år 

 
tende, at de ved udgang fra skoven løb stålsat 
direkte mod lejren og var på vej til at glemme 
den sidste post ! De blev selvfølgelig venligt 
gjort opmærksom på fadæsen og sendt ud til 
sidsteposten, men for ”alletiders AS klubme-
ster” W kostede det placeringer. 
 
 Dagen blev afrundet behørigt med frokost 
og tur på Bjerget i selskab med vores bedre 
halvdele. 
 
 Tak til Troels for super baner og tillykke til 
Christian, som afslutningsvis blev gjort op-
mærksom på, at man ikke kan vinde klubme-
sterskabet 3 år i træk !!! 
 

Resultat: 
 

Mesterskabsbanen - 5,9 km . 22 poster 
 

 1 Christian Saxe 58.31 
 2 Carsten Sveding 59.25 
 3 Nis Schmidt 66.10 
 4 Jesper Linders 66.20 
 5 Peter Werling 68.00 
 6 Niels-Erik O. Hansen 83.10 
 7 Torkild Glaven 102,15 
 

Veteranbanen - 3,9 km - 12 poster 
 

 1 Birger Hoff 58.10 
 2 Erling Heidler 66.45 
 

 

  

 
 

HUSK 

Sct. Hans aften 

på Bjerget 

 

(se side 3) 
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Orienteringsbiathlon DM 2015 
 

 
 

Nicolai Zaar Nielsen, AS's 
dobbelte orienteringsbiathlon 

danmarksmester 2015 
 

 
 

Jørgen Pedersen, efter 
at have flået sig vej igennem 

de sønderjyske brombær til en 
2. plads i O-biathlon sprint- 
konkurrencen, klasse ÆOB 

AS stillede op til årets konkurrence, som Flyve-
station Skrydstrup stod for at arrangere. 
 

 Sprintkonkurrencen 28. april var henlagt til 
Vojens Skyttecenter, hvor parkagtigt krat mellem 
boldbaner og rester af gammel plantage udgjor-
de orienteringsterrænet. Danmarksmesterskabet 
blev hjemtaget til AS af Nicolai Zaar Nielsen 
med en margin på hele 35 sekunder til nr. 2, 
Thomas Jensen fra KOK. Mesterskabet under-
streges af, at Nicolai også lagde sig foran samt-
lige deltagere fra Sverige (DM blev også brugt til 
landskamp mod hele den svenske elite). 
 

 I klasse ÆOB blev Jørgen Pedersen nr. 2. 
 

 Til den individuelle konkurrence dagen efter 
var der lækkerier i form af Rømø Sønderland-
klitterrænet på den centrale del af øen.  
 

 Skydepladsen lå helt åbent, så den kraftige 
vestenvind skubbede projektilerne helt ud af den 
inderste træffercirkel - den har en radius på 2 
cm, den nødvendige korrektion var 3 cm ! Blæ-
sten sørgede også for at rokke godt ved affuta-
gen - så dermed kan træfningen i stående stil-
ling bedst betegnes som ringe - kun 4 skytter fik 
mindre end 60% forbiere. Dette reducerede 
skydningens betydning for det samlede resultat. 
 

 Punktorienteringen var decideret nem og ud-
nyttede kun i beskeden grad de muligheder, 
som terrænet gav. Dette illustreres af, at hele 10 
deltagere fik 0 strafpoints, og yderligere 8 delta-
gere 1 eller 2 strafpoints. Dermed blev oriente-
rings-dagsformen afgørende for resultaterne. 
 

 Toppen af DM-klassen blev en kopi af resul-
taterne fra dagen før, og dermed gjorde AS ved 
Nicolai sig i alt fortjent til to danske mesterska-
ber ved dette stævne. Margin til Thomas Jensen 
blev godt 6 minutter - dette forspring blev opnået 
ved Nicolais betydeligt bedre liggende skydning. 
I klasse ÆOB stod Christian Saxe's DM-3. plads 
for det bedste AS-resultat. 
 

 Stafetkonkurrencen 30. april benyttede det 
samme terræn og den samme skydeplads. Her 
blev det til en 3. plads for AS's hold i OB-
klassen. AS stillede ikke hold i H 21 klassen. 
 

3838 Kai Willadsen 
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Sæsonafslutning på Bjerget - 12. maj 2015 

 
På grund af, at vores tid på Bellahøj Skole var 
aflyst, kunne vi ikke starte årets sæsonafslut-
ning med gymnastik, som traditionen ellers by-
der. Derfor mødtes vi først kl. 18.00 på Høje 
Sandbjerg, hvor vi hurtigt fandt tilbage til de 
velkendte traditioner med ølsang, sild, snapseri-
tual, smørrebrød og ost. 
 

 
 

 

 Ostemadderne havde Steens kone selv lavet, 
og han blev bedt om at hjembringe en æske 
chokolade som tak. Tholander kom i sin takketa-
le til vores træner, Leif, ind på vores bekymring 
for holdets fremtid, da vi mistede vores davæ-
rende træner Johs. Larsen, og takkede Leif for, 
at han havde taget stafetten op, og udtrykte hå-
bet om, at han ville holde ved fremover. 
 
 Før kaffe gik vi en tur op til toppen og nød 
udsigten i solens sidste stråler. 
 
 Under kaffen holdt Viggo Neble en lille tale for 
Peter Lund i anledning af hans 75 års fødsels-
dag et par dage ud i fremtiden, hvori han takke-
de Peter for, hvad han havde betydet for gym-
nastiksektionen, siden han kom ind i foreningen 
i 1955. Peter blev hyldet med tre lange og tre 
korte hurra. 
 
 Aftenen sluttede med afsyngelsen af fane-
sangen. 

 

 

 
 
Motionsholdet gør gymnastik tirsdag og fredag i perioden september - medio maj. 
 

 Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30  
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7,  
drengesal 105 (indgang A og via mu-
siklokalet til drengegymnastiksalen).  

 

 Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 
Korsager Skole, Husum, indgang Gislin-
gevej 16 (fælles indgang kl. 17.00 præcis 
og fælles udgang ca. kl. 18.20). 

 
Første gymnastikdag i efteråret er 

tirsdag den 8. september 2015. 
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Dansk Skytte Unions skydninger i AS 
 
I vinteren 2014-15 har AS stillet hold i Dansk 
Skytte Unions 15 m turnering. Holdet skyder i 2. 
division i kreds 3. Der bliver skudt 10 runder i 
løbet af vintersæsonen. Holdet bestod af ne-
denstående skytter, hvor vi indledningsvist skød 
om, hvem der skulle på holdet i den følgende 
runde. Store dele af spændingen forsvandt dog 
efter 3. runde, hvor både Freyja og Gertrud blev 
forhindret på grund af arbejde. 

Det fremgår af oversigten, at Regin er den abso-
lut bedst skydende og oven i købet ualmindelig 
stabil med kun et resultat under 353 p. 
 
Resultatet på 1.385 p. i 10. runde er foreningsre-
kord, hvor både Regin og Peter satte personlige 
rekorder, men vi blev alligevel slået af Hvidovre 
Skyttekreds, som fik 1.415 p. Holdet forsvarede 
pladsen i 2. division ved at opnå en fjerdeplads. 

 

 
 
Efter start af sommersæsonen stiller foreningen 
tre-mands hold i DSU’s 50 m turnering i discipli-
nen 60 skud liggende. 
 
Ved Københavns Skytteforbunds åbne stævne 
den 9. - 10. maj opnåede 3745 Finn Scheibye 
førstepladser i såvel 40 skud liggende som 
halvmatch i senior-rækken. 

Ved samme stævne opnåede René Kristian-
sen far Bredstrup Pjedsted Idrætsforening et 
helt fantastisk resultat i halvmatch med 197 po-
int i både knælende og liggende og ikke min-
dre end 195 point i de 20 stående skud. Hans 
samlede resultat på 589 point, svarer til den 
gældende verdensrekord. 10eren på 300 m er 
10 cm i diameter! 

 

 
  

Akademisk Skytteforenings resultater i DSU's divisionsturnering 2014-2015

1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde 8. runde 9. runde 10. runde Gns.

Lars Worsaae 307 312 318 319 324 299 324 305 329 311 314,8

Freyja G. Larsen 315 329 311 - - - - - - - 318,3

Gertrud Skyt Høj 337 315 - - - - - - - - 326,0

Finn Scheibye 318 342 336 345 333 317 320 324 343 342 332,0

Regin Gaarsmand 358 361 348 357 357 354 359 359 353 369 357,5

Peter Schummel Larsen 349 345 353 344 347 320 357 337 347 363 346,2

Holdresultat 1.332 1.363 1.348 1.365 1.361 1.290 1.360 1.325 1.372 1.385

Holdskytter

                                   KSF 300 m. åbent 9-10/5-2015

                              Resultatliste

40 skud liggende senior 1+2 

Finn Scheibye AS 97 97 99 98 391

Ejgil Reimers       KS 98 96 98 95 387

Claus Ciplik Hamborg 96 96 94 95 381

Peter Hansen       Ballerup 97 98 91 93 379

Egon Kristensen   Glostrup 94 95 93 92 374

Mogens Pedersen KS 94 81 95 92 362

Claus Ciplik Hamborg 94 92 93 91 370

1/2 match senior 1+2 

Finn Scheibye AS 84 90 174 97 97 194 78 88 166 534

Egon Kristensen  Glostrup 92 88 180 94 95 189 83 76 159 528

1/2 match Herre/Damer

Rene Kristiansen BPI 100 97 197 99 98 197 98 97 195 589
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Skydeprogram for langdistanceskydning 
Resterende forår 2015 

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

 

Lørdag d. 23. maj 
 

3. xxx, 3x5 skud, 200 m  

Lørdag d. 30. maj 
3. Foss, 15 skud liggende,  

300 m 

Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. + 

indsk. 200 m 

Søndag d. 31. maj Geværterræn Øst, Jægerspris 
Tilmelding til  

mhammer@post3.tele.dk 
 

Lørdag d. 6. juni 

på Hanebjerg 
 

P7 træning, 3x5 skud, 200 m 
Skydningen foregår på 

Hanebjerg Skyttecenter 

 

Lørdag d. 13. juni 
 

AS-P7 2015, Revingehed Udtagne skytter 

Lørdag d. 20. juni 
Sidste skydedag.  

4.xxx. 3x5 skud, 200 m 

Point til Schmiegelow pokalen tæller 

dobbelt. 

Lørdag d. 27. juni -  

søndag d. 5. juli 
Landsskyttestævne, Vingsted  

 

Træningstid lørdag kl. 13.00 – 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 

skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel.  

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træ-

ningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 

Åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, 

hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale kan skydninger til skyttekonge-

skydningen 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 
 

 
 

 

HUSK   Sct. Hans aften   på Bjerget 

 

(se side 3) 
 

 
 
  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
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Generalforsamlingsreferat 

(fortsat fra side 9) 
 

 
 

Peter Werling, Carsten Sveding, Nis Schmidt 
og bag ham Niels-Erik O. Hansen 

 
I 2014 er der indmeldt 26 medlemmer med 
skydning som primær aktivitetsinteresse. Des-
værre er der også mange, der melder sig ud, 
når de først finder ud af, hvor svært det er at 
blive en dygtig skytte. 
 
Udendørs skydningen på Kalvebod. 
 
I 2014 er interessen for at skyde med grovpistol 
fortsat på et højt niveau. Fem AS skytter havde 
ved udgangen af 2014 IPSC licens under 
Dansk Sportsskytte Forbund. (IPSC står for int. 
practical shooting competision). 
 
 25 m pistolskydning lider under, at der ikke 
er en dedikeret leder af aktiviteten. Den udfor-
dring forsøger vi at løse i løbet af sommeren 
2015. 
 
 På langdistance vandt Regin Gaarsmand 
Schmiegelow pokalen. Skydningerne om Foss-, 
Collet- og terrænskyttepokalerne blev vundet af 
Finn Scheibye, som også genvandt skyttekonge-
skydningen og medaljeskydning II. Pia Vaaben 
vandt XXX-pokalen. Poul Glesners mindepokal 
blev vundet af Morten Hammer. 
 
Generelt  
 
Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af de 
nye skytter kan fastholdes over en længere år- 
xxxxxx 

række, herunder at nogle flere vil vise interesse 
for de udendørs discipliner på Kalvebod. 
 
 I sin egenskab af formand for Københavns 
Skyttecenter har skydeinspektøren også i 2014 
arbejdet intenst med at drive skyttecentret som 
foreningsdrevet, efter at Københavns kommune 
ultimo 2011 trak sig ud af driften. 
 

 
FELTSPORTSSEKTIONEN 
 
Klubmesterskabet i 0-løb 
 
blev afholdt 10. maj. Debutanten Christian Saxe 
blev ny klubmester foran Nis Schmidt og Peter 
Werling. 
 
Åbent klubmesterskab i O-biathlon 
 
blev ikke afholdt i 2014, men i stedet tidligt i 
2015, Mere om dette til næste års generalfor-
samling. 
 
DM i O-biathlon 
 
blev afholdt med meget kort varsel og tilmel-
dingsfrist ved Holstebro. Det betød, at sidste års 
danske mestre, nemlig AS-holdet med Troels 
Christiansen, Nicolai og Ulrik Nielsen ikke havde 
mulighed for at deltage. I klassisk blev det dog til 
en 2. plads til Ulrik Nielsen i HE, en 3. plads til 
Jørgen Pedersen i VET og en 3. plads i hold 
VET, hvor holdet bestod af Jørgen Pedersen, 
Kai Villadsen og Christian Saxe.  Men ærgerligt 
at det ikke blev muligt at gentage triumferne i 
samme omfang som i de sidste 3 år, alene pga. 
”administrative” årsager. 
 
AS-P7.  
 
Med stor glæde kunne vi genoptage feltsports-
konkurrencen AS-P7. Birger Hoff, Niels-Erik O. 
Hansen, Vagn Laursen og Peter Werling havde 
lavet nogle rigtigt gode konkurrencer på hen-
holdsvis Kalvebod, ved Pibe Mølle og i Grib 
Skov. Selve konkurrencen var en meget ensidig 
xxx 



27 
 
forestilling. Troels Christiansen vandt den indi-
viduelle konkurrence med 1 sølle point foran 
Ulrik Nielsen og Christian Saxe blev nr. 4, og 
sammen med Carsten Sveding vandt AS hold-
konkurrencen, og dermed forbliver favnen på 
danske hænder. 
 
DM Feltsport  
 
blev afholdt på Mors. AS Feltsport var efter 
nogle magre år atter tilbage på tronen. I HE  
blev Ulrik Nielsen dansk mester og Christian 
Saxe nr. 2 og sammen med Kai Villadsen vandt 
de holdkonkurrencen. Jørgen Pedersen blev nr. 
2 i VET1. Peter Werling vandt VET2. Den kom-
binerede holdkonkurrence for old boys og VET 
blev vundet af Jørgen Pedersen, Peter Werling 
og Niels-Erik O. Hansen. 
 
Bøftur 
 
Årets sidste kraftanstrengelse var Bøfturen, 
som blev arrangeret af Birger Hoff. En Bøftur 
helt efter traditionerne, som bl.a. indeholdt for-
virrende instruktion, udlevering af to O-kort, der 
var skåret op og sammenflettet til et julehjerte 
(1 N-vendt og 1 S-vendt!). Dertil andre spidsfin-
digheder fra Birger. Resultatet var som forven-
tet. En stærkt løbende Christian Saxe måtte 
sande, at Bøfturen ikke vindes af debutanter, 
men derimod af erfarne og gråsprængte felts-
portere. Denne gang ved Høje Formand Aksel 
Iversen, som ”fejldisponerede” og blev en sikker 
vinder og dermed pligten til at arrangere næste 
Bøftur. 
 
 Alt i alt et godt år og med DM Feltsport som 
det sportslige højdepunkt. 
 
GYMNASTIKSEKTIONEN 
 
Trods en ihærdig indsats fra træner Leif, må vi 
desværre konstatere et lille fald i fremmøde i 
salen. 
 
 Der er fortsat visse vanskeligheder med at få 
rådighed over sale, men træningen gennemfø-
res fortsat tirsdage på Brønshøj skole og freda-
ge på Korsager skole. 
 
 Forårets sæsonafslutning den 27. maj 2014 
startede traditionen tro med gymnastik i salen 
xxxx 

 
 

Peter Koefoed, Birger Worm og 
X³-formand Mogens Løppenthien 

 
med efterfølgende frokost på Bjerget. Under fro-
kosten blev et bæger fra 1908 med inskriptio-
nen: ”7. Alm. Danske Skytte og Gymnastikfest i 
Silkeborg 1908”, som inspektionen havde fået 
overdraget af Palle Bruun, søn af tidligere AS 
medlem Aage Bruun, overrakt Leif til ejendom, 
som påskyndelse for hans ihærdige indsats for 
at holde os alle i form. 
 
 Juleafslutning blev - efter opvarmning i salen 
- igen i år afholdt hos familien Tholander, der 
serverede hjemmelavede gule ærter. Kaj Laurit-
zen fik overrakt Krafts mindepokal for flid og 
godt kammeratskab. 
 
 Inspektionen overrakte Leif en lille opmærk-
somhed, og takkede for hans utrættelige indsats 
i salen og fremhævede dens betydning for, at 
der stadig er liv i gymnastikken. 
 
 Alexander Foss’s pokal, der oprindeligt var 
tildelt Aage Bruun som ”Bedste gymnast ved 
Skyttefesten i Silkeborg 1908”, blev af Inspekti-
onen overrakt til Annelise og Bent Tholander 
som en påskyndelse og tak for et fortræffeligt 
arrangement, og med ret til at opbevare pokalen 
i det kommende år. Aftenen sluttede med afsyn-
gelse af fanesangen 
 
HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN 
 
I beretningsåret har AS hjemmeværnssektion 
gennemført to større aktiviteter: 
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Høje Formand  
aflægger beretning 
 
Ved bordet:  
revisor Mette Harder 
og Thomas Fjeldborg 
 

 
 Grundlovsdag var hjemmeværnssektionen på 
Tøjhusmuseet. Indledningsvis viste 4296 Rune 
Iversen, støttet af sin kollega Jens Ole Chri-
stensen, kyndigt rundt i den store våbenhistori-
ske udstilling og koblede våben og taktik sam-
men med de forskellige krige, Danmark har del-
taget i. Herefter overtog 4159 Christian Øelund, 
stafetten og gennemgik udstillingen ”Den Fjerne 
Krig”, der beskriver indsatsen i Afghanistan. En 
konflikt, som han - såvel som flere andre med-
lemmer af AS - har været udsendt til. 
 
 7. december gennemførte sektionen sin årli-
ge, og traditionsrige Bøftur. En tur, som i år bød 
på et skifte i Kjæftoratet, da 4296 Rune Iversen 
overtog posten og tiltrådte som den LXX Kjæft. 
 
 Inspektionen vil kort nævne en anden aktivi-
tet, der ganske vist først ligger i næste beret-
ningsår. Den 24. februar 2015 havde hjemme-
værnssektionen, støttet af Inge og Jørgen Pan-
gels Mindelegat, inviteret hele AS i biografen for 
at se filmen ”9. april”. Forud for filmen gennem-
gik 3505 Kay Søren Nielsen det tyske angreb 
og det svenske modsvar samt en række myter 
om 9. april, bl.a. at der ikke blev ydet modstand, 
eller at angrebet kom uventet. Ingen af delene 
var jo korrekte. 

SANDBJERGINSPEKTIONEN 
 
Generelt 
 
I 2014 blev anden fase af renoveringen gen-
nemført. 
 
Lejren 
 
Med støtte fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine 
McKinney Møllers Fond til almene Formaal” 
gennemførtes en omfattende renovering af byg-
ning 2 og 3 for at isolere dem og gøre dem lyse 
og venlige. Ombygningen omfattede ophugning 
og isolering af gulvene, hvorunder begge byg-
ninger fik samme gulvniveau, isolering af yder-
vægge og nyt tag med Velux-vinduer. Køkken 
og opvask er opgraderet til egentligt storkøkken, 
og bygningerne har fået nye yderdøre. Sovesa-
lene er opgraderet med egentlige senge.  
 
 Senere på året blev lejrens elektriske installa-
tion opgraderet fra 50 til 100 ampere ydelse, 
hvorved det er blevet muligt at udskifte de gamle 
mindre gasvandvarmere med en stor elektrisk 
vandvarmer. 
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Ved forreste bord: 
Birger Hoff, 

Johan Goth og 
Kitt Bjerregaard 

Nielsen 

 

 
Fredningssagen 
 
Fredningsnævnet afgjorde i april måned, at der 
skulle anlægges en trampesti omkring stendiget 
langs lejrens nordskel, og at en del af stien 
skulle ligge syd for diget. Kommunen fortolkede 
dette, så hele stien skulle ligge på lejrens om-
råde og slynge sig gennem øvelsesområdet 2-
15 m fra diget. Foreningen ankede afgørelsen 
med påstand om at stien slettes. Alternativt, at 
stien anlægges med hovedparten af forløbet 
nord for diget.  
 
 Med en lejr i stadig bedre stand er der kom-
met flere aktiviteter til, dels fra medlemmer og 
dels via udlejning. Inspektionen har i det forløb-
ne år brugt hovedparten af sine kræfter på at 
støtte udlejningsaktiviteterne samt pleje og ved-
ligeholde grunden herunder især fortsætte op-
rydning af vindfældede træer. Endvidere har 
opsyn med selve byggeriet, stillingtagen til 
uforudsete forhold samt gennemførelse af en 
række af byggeprojektets afledte forbedringer 
lagt beslag på de fleste af Inspektionens kræf-
ter i det forløbne år. 
 
GENERELT 
 
Min beretning har indtil nu primært omhandlet 
de lidt mere rutineprægede aktiviteter i AS sek-
tionerne og sandbjerginspektionen. Disse aktivi-
teter udgør kernen i AS virke, og jeg vil gerne 
give min fulde anerkendelse for det store arbej-
de, der udføres i denne sammenhæng, men 
xxx 

disse aktiviteter understøttes af en lang række 
administrative og praktiske gøremål, som er 
nødvendige for, at foreningen kan fungere. Her 
tænker jeg bl.a. på bestyrelsens arbejde, udgi-
velse af AS-bladet, støtte til sagsbehandling i 
relation til myndighedsbehandling af div. forhold, 
systematisering og bevarelse af foreningens 
omfattende historiske materiale og ikke mindst 
det store arbejde med at holde lejren. 
 
 Det er altid farligt at fremhæve nogle frem for 
andre, men i år vil jeg gerne rette en særlig tak 
til Henrik Franch, der har gennemset og over-
spillet en lang række af foreningens gamle film 
på DVD. Endvidere tak til Erling Heidler for din 
altid utrættelige jagt på artikler til bladet. 
 
 Sidste år nævnte jeg, at hvis vi i AS havde 
tradition for at udnævne årets AS`er, så ville jeg 
ikke være i tvivl om, at den ære skulle tilfalde 
Sandbjerginspektøren, Birger Hoff. Hertil svare-
de Birger: ”Men det har vi heldigvis ikke tradition 
for”.  
 
 Jeg vil tillade mig at gøre det samme i år, 
men i samme sammenhæng vil jeg også nævne 
Bo Scheibye. I to har om nogle ydet en kæmpe 
indsats i forbindelse med ombygningen. I har 
bl.a. været hovedaktører i planlægning af om-
bygningen, og I har ført tilsyn under hele pro-
cessen samt forholdt jer til en lang række store 
og små uforudsete udfordringer under ombyg-
ningen. Et kæmpe arbejde, som vi alle er jer 
meget taknemlige for. 
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Høje Formand,  
kassereren og  
dirigenten 
 

 
 Jeg vil gerne knytte et par bemærkninger til 
det igangværende år og 2016. 
 
 Ombygningen på Høje Sandbjerg er stort set 
afsluttet, og vi glæder os til for alvor at kunne 
benytte de nye flotte faciliteter.  
 
 Vi har desværre fortsat et udestående i rela-
tion til fredningssagen. Det er på ingen måde 
nogen nem sag, og udfaldet er stadig åbent, 
men resultatet kan meget vel ende med, at for-
eningen bliver pålagt et stiforløb i nordskellet. 
 
 Skydeinspektionen er fortsat udfordret i drif-
ten af Kalvebod, efter Københavns Kommune 
har trukket sig ud af driften. 
 
 Foreningen glæder sig over, at vi fortsætter 
konkurrencerne AS-P7/SKIF efter de ændrede 
vilkår. I år foregår det i Sverige. 
 
 I 2016 har lejren 100 års jubilæum. Dette har 
bestyrelsen besluttet at markere den 13. maj 
2016 ved en officiel reception om eftermidda-
gen efterfulgt af en fællesspisning om aftenen 
for alle foreningens medlemmer med familie. 
Der er indledningsvis nedsat en arbejdsgruppe, 
med Erling Heidler som formand, der skal udar-
bejde forslag til jubilæets gennemførelse. Det 
kommende år vil der løbende blive orienteret 
om planlægningen. 
 

 Jeg vil afslutningsvis gerne takke alle, der i 
årets løb på den ene eller anden måde, har bi-
draget til driften af vores forening. 
 
 Dette afslutter min beretning. 
 
 Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til 
formandens beretning, som herefter blev god-
kendt med akklamation. 
 
 
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede 
regnskab til godkendelse 
 
Kassereren udleverede og gennemgik regnska-
berne og originalregnskaber med underskrifter 
blev forevist dirigenten. 
 
Akademisk Skytteforening: 
 
Se venligst ledelsens årsberetning side 6 i regn-
skabet. 
 
Indtægter 
 
Kontingent aktive er stort set uændret, idet det 
dog skal bemærkes, at normalt kontingent kun 
udgør kr. 147.000. Resten er introkontingent, 
som opkræves af nye skydere, når de første 
gang kommer på skydebanen. Dette dækker in-
troduktion og kontingent de første par måneder. 
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 Renteindtægter større p.gr. af aktieudbytte. 
Øvrige tilskud: Note 2 i regnskabet. 
 
Udgifter aktiviteter 
 
Skydeinspektionen er lidt lavere i år p.gr. af ind-
tægter ved arrangementer. 
 
 Hjemmeværnssektionen er negativ p.gr. af 
overgang til normal regnskabsføring, hvorved 
gammel kassebeholdning er taget som indtægt 
 
 Sandbjerg regnskabet er nogenlunde uæn-
dret. Udlejningen har været mindre p.gr. af om-
bygningen, men der er solgt brænde for ca. kr. 
12.000. 
 
 Byggeprojektet omfatter den store ombyg-
ning i foråret plus resterende arbejder, som er 
påbegyndt efter sommerferien - se note side 
11. 
 
Udgifter administration 
 
Forsikringer er steget fordi DGF og DSU op-
kræver pr. registreret medlem. 
 
 Gaver og præmier er bl.a. udgifterne til at 
digitalisere gamle film. Beløb til dækning af 
denne post er anført under øvrige tilskud 
 
 Øvrige administrationsudgifter dækker web-
agitation samt betaling for opkrævning af kon-
tingent samt en annoncering i et lokalblad for at 
skaffe nye medlemmer. 
 
Resultat = overskud på kr. 76.056 
 
Balancen - ingen kommentarer 
 
De Akademiske Skyttefonde: 
 
Regnskabet er som tidligere år. Der er udloddet 
kr. 6.300 til AS 
 
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Ka-
ren Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for 
Danske Studenter: 
 
Indtægterne har været lavere og der er derfor 
kun udloddet kr. 18.000 til AS. 
Der er disponeret en udlodning af egenkapita-
len på kr. 116.938. 

 
 

Ældst og yngst - Johan og Kitt - 
havde fundet sammen 

 
 Der er givet tilladelse til at opløse fonden og 
anvende midlerne bl.a. til færdiggørelse af reno-
veringen på Bjerget og til vej- og gårdspladsbe-
lægning. 
 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modta-
get nogen forslag. 
 
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til god-
kendelse 
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2015 - som 
det fremgår af side 8 og side 11 i regnskabet. 
Der er budgetteret med uændret kontingent til 
næste år 
 
 Under øvrige tilskud er budgetteret med ud-
lodning af egenkapitalen fra Zehngraff’s fond, 
som modsvarer udgifterne under byggeprojekt 
Høje Sandbjerg. Vi har tre år til, at opløse fon-
den, men ellers kan den blive sammenlagt med 
vores andre fonde. 
 
 Udgifterne er budgetteret nogenlunde uæn-
dret bortset fra skydeinspektionen, som budget-
teres med større omkostninger. Usikkert om der 
kan laves samme mængde indtægter. 
 
 Administrationsomkostninger er lidt højere. 
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Budgettet viser et forventet overskud på kr. 
25.000 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
 
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til 
uændret kontingent: 
 

 Aktive indtil 25 år kr. 270,- 

 Aktive fra 26 år til 65 år kr. 370,- 

 Aktive over 65 år kr. 270,- 

 Passive kr. 150,- 
 
Der var ingen bemærkninger til kontingentet, 
som godkendtes. 
 
 
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 
 
Nuværende bestyrelse: 
 

 Formand: Genvalg af  
  3849 Aksel Munk Iversen. 

 Næstformand: Genvalg af  
  4276 Palle Skovhus Jensen. 

 Kasserer: Genvalg af  
  3448 Bo Scheibye. 

 Sekretær: Genvalg af  
  4290 Søren Østergaard  

 Sandbjerginspektør: Genvalg af  
  3801 Birger Hoff. 

 Skydeinspektør: Genvalg af  
  3745 Finn Scheibye. 

 Gymnastikinspektør: Genvalg af  
  3098 Peter M. Lund. 

 Feltsportsinspektør: Genvalg af  
  4206 Carsten Sveding. 

 Inspektør for HJV-sektionen: Genvalg af  
  4241 Christian Bergqvist. 

 
Alle i bestyrelsen er rede til genvalg. 
 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 

ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant, jf. § 24 
 
Nuværende revisorer og suppleant: 
 

 Sagkyndig revisor: 4231 Mette Harder. 

 Kritisk revisor: 3793 Morten Hammer. 

 Suppleant: 3512 Svend Mørup. 
 
Alle er rede til genvalg. 
 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
 
ad 9. Valg af repræsentanter til organisatio-
ner uden for Akademisk Skytteforening 
 
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om 
tilladelse til selv at udpege repræsentanter til 
div. Bestyrelser og repræsentantskaber m.m. 
hvori AS sektioner har et tilknytningsforhold, 
som f.eks. SKAK-husets bestyrelse, skytteorga-
nisationer og Dansk Orienteringsforbund mf. 
 

 Til bestyrelsen for de Akademiske Skytte-
fonde foreslås genvalg af  

 4185 Steen Vestergaard Andersen 
 
Bestyrelsens anmodning blev imødekommet og 
den foreslåede valgtes med akklamation. 
 
 
ad 10: Eventuelt 
 
Johan Goth:  

Jeg mener, at man kunne overveje at indkøbe 
bedre borde og stole til lejren, nu vi har brugt 
mange penge på alt muligt andet. 

 Mette Harder: Jeg er enig. 
 
Birger Hoff:  

Vi har en Sandbjerg pokal som ikke bliver ud-
delt hvert år. Bo Scheibye har ydet en ganske 
særlig indsats, derfor mener jeg, at han skal 
have denne pokal. 

 Bo Scheibye: Takkede for pokalen. 
 
Bo Scheibye:  

Jeg glemte at redegøre for Restprojekter på 
Høje Sandbjerg, men der er tale om officers-
messen og depotrummene. Vi har derfor  
xxxxx 
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brugt penge fra Zehngraff´s fond til at isolere 
gulvet og etablere ny belægning m.m. i lejr-
gaden. Vi har også brugt penge på at fjerne 
den gamle markørdækning på grunden. 

 
Peter Kofoed:  
 Net adgangen er dårlig i lejren. 

Birger Hoff: Der er en god trådløs dæk-
ning, efter at vi er gået tilbage til den dyre 
løsning fra TDC igen. Han gav koden til 
Peter Koefoed. 

 
Morten Hammer:  

Kommenterede også den ujævne WiFi dæk-
ning. 

 
Morten Hammer:  

Hvorfor kunne oprensningen af søen ikke be-
tales af Zehngraffs fond midlerne ? 

Bo Scheibye: Det skyldes, at vi kun har 
søgt om midler til bygningerne og ikke til 
oprensningen. 

 
Mogens Løppenthien:  

Overrakte en gipsstatuette af en AS-
korpsskytte til Høje Formand. 

Kay Søren Nielsen: Lovede at beskrive 
statuettens oprindelse til bladet. 

 
 Dirigenten erklærede herefter generalforsam-
lingen afsluttet kl. 21.05. 
 
 Formanden takkede dirigenten for god ledel-
se af forhandlingerne. 
 
 Derefter ”Fanesang”. 
 

Erling Heidler 
Dirigent 

 
 

Se regnskabet på side 34 og 35. 
 

Referent: Søren Østergaard 
 
 
 

 
 

Statuetten, som mangler geværet, 
(se også side 10) 

og Sandbjergpokalen 
 
 

 

 
 

HUSK 

Sct. Hans aften 

på Bjerget 

 

(se side 3) 

 

 
 

 

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. 
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Resultatopgørelse for året 2014 
 
  Budget 
   2014 2015 
   (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 161.620 152 155 
 Kontingenter, passive 13.950 14 14 
 Renteindtægter 7.021 4 8 
 Kursavance, obligationer 1 0 0 
 Øvrige tilskud 1.877.237 70 312 
 Andre indtægter          100 1 0 
 
Indtægter i alt  2.059.929 241 489 
 
Aktivitets- Skydesektionen 38.829 44 55 
omkostninger Gymnastiksektionen 6.634 6 7 
 Feltsportssektionen 13.646 11 12 
 Hjemmeværnssektionen -463 0 1 
 Sandbjerginspektionen 44.511 74 20 
 Byggeprojekt Høje Sandbjerg 1.812.685 10 300 
 Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter 9.369 -1 6 
 Bladet        22.613 21 22 
 
 Aktivitetsomkostninger i alt      1.947.824 165 423 
 
Administrations- Forsikringer 19.281 16 20 
omkostninger Gaver, præmier 4.585 0 2 
 Mødeudgifter 350 3 5 
 Øvrige administrationsomkostninger      11.833 8 14 
 
 Administrationsomkostninger i alt      36.049 27 41 
 
Udgifter i alt  1.983.873 192 464 
 
Resultat før særlige poster       76.056 49 25 
 
 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto      76.056 49 25 
 
 
 
 
Revisionspåtegning: Konklusion 
 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar 2014 - 31. december 2014 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis. 
 
9. april 2015 Mette Harder Morten Hammer 
 Regnskabskyndig revisor Kritisk revisor 
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Balance pr. 31. december 2013 - Aktiver 
 
   31. dec. 2013 
    (1.000 kr.) 
Anlægsaktiver 
 
 Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
    (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2012 
    udg. kr. 2.750.000 heraf grundværdi  
    kr. 1.190.400) 
 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 66.000  77 
    (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
    Optages til værdi af restgæld) 
 Inventar             1 66.002 - 
 
 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 3.778, anskaffelsessum 3.775  5 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2014          350 4.125 1 
 Aktier, Danske Bank  
    1520 stk., anskaffelsessum 91.672  92 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2014     162.776    254.448 97 
 
 Anlægsaktiver i alt     324.575 272 
 
Omsætningsaktiver 
 
 Beholdning af ammunition  91.160 48 
 Tilgodehavender, debitorer  189.704 47 
 Likvide beholdninger     112.417 400 
 
 Omsætningsaktiver i alt     393.281 495 
 
Aktiver i alt   717.856 767 
 
 

Balance pr. 31. december 2013 - Passiver 
   31. dec. 2013 
    (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  461.888 386 
 Opskrivningshenlæggelse       163.126 98 
 Egenkapital i alt     625.014 484 
 
Hensættelser Vedligeholdelse Høje Sandbjerg                0 200 
 Hensættelser i alt                0 200 
 
Kort fristet gæld SKAK-hus, gæld til DDS  66.000 77 
 Omkostningskreditorer mv.       26.842 6 
 Gæld i alt       92.842 83 
 
Passiver i alt      717.856 767 
  



 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


