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 Aksel Munk Iversen 4273 1920 
 Vængetvej 25, 3630 Jægerspris formand@as-kbh.dk 
 
 

Kontor 
 Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
 Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød kontor@as-kbh.dk  

 

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

 
 

Hjemmeside http://www.as-kbh.dk 
 

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2335 6822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
  Mobil Pay nr. 21 62 97 09 
   

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 

 Inspektør: Birger Hoff 4586 7655 / 2530 7655 
  Ved Højmosen 133, 2970 Hørsholm sandbjerg@as-kbh.dk 
 

  Assistent: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
  Udlejning: Birger Hoff Se ovenfor 
  Fakturering: Anders Poulsen 5181 5751 / avpoulsen@mail.dk 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@as-kbh.dk 

 

AS Århus 
 Kåre Janussen 2296 3119 
  http://www.as-aarhus.dk 

 

Sektioner og medlemmer 
 Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet, 
  bliver afleveret til redaktionen inden deadline. 
 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form. 
 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt. 

 

Stof til næste nummer senest den 15. maj 2018. 
 

Afleveret til postvæsenet den 28. februar 2018. 
 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 1 - Marts 2018 - 82. årgang 
 

Forsidebillede: Nytårskur - se side 7 
 

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

Vigtigt: 
 

Indkaldelse til 
 

Akademisk Skytteforenings 
ordinære generalforsamling 

 

som afholdes 
 

onsdag den 25. april 2018, kl. 19.30 
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 af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 25 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

 
 

kl. 18.30 Inden generalforsamlingen serverer foreningen 

 en varm ret med øl eller vand og kaffe. 
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise,  

men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen 

senest 20. april til kontoret  

kontor@as-kbh.dk - eller 4817 0017 eller 2037 7717 

 
 

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

mailto:kontor@as-kbh.dk4-


4 
 

 
 

 
 

Aktivitetsoversigt 
 

 

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

17.-18. marts Feltsport O-biathlon stævne - se side 6 og 14 Bjerget 

3. april  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

25. april  18.30 Foreningen Spisning - se side 3  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling - se side 3 Bjerget 

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

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

9. juni  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod 

16. juni  For+Sky+Fsp AS - P7/SKIF København 

Juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

23. juni 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften Bjerget 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

August 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Aug. / sept.  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod 

September  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole 

Oktober  Skydning Universitetsmatch København 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

1. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget/Rude Skov 

2. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skolen / Brønshøj 

December 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 

 

2019 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

20. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

 

 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen - og HUSK:  
 

Nye datoer, 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. 
  

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

2018 
 
 

Til lykke 

 1. marts 3909 Knud Henrik Palsbro 55 år 

 6. marts 4537 Tenne Olsen 40 år 

 9. marts 4316 Poul Cappelørn 75 år 

 20. marts 4591 Bjarke Durhuus 35 år 

 22. marts 4401 Peter C. Vestager Tybjerg 35 år 

 26. marts 4374 Pelle Goldin 70 år 

 27. marts 4392 Jens Øelund 70 år 

 30. marts 4166 Nis Chresten Juel Schmidt 60 år 

 3. april 4542 Sidney Olsen Poulsen 20 år 

 9. april 4348 Snorre Andreas Kehler 40 år 

 12. april 4193 Jacob W. Andersen 45 år 

 12. april 4426 Mads Buhl 55 år 

 13. april 4570 Ida Stokkeby 30 år 

 17. april 4150 Betina Lynnerup 40 år 

 4. maj 4230 Ola Hvamstad 45 år 

 9. maj 2756 Bent Jegsen 90 år 

 15. maj 4425 Amjad Khan 35 år 

 22. maj 4195 Alexandru Datcu 45 år 

 

 

 
 

 
 

 
 

Trist - meget trist - at hjemmeværns-
sektionens bøftur 2017 måtte aflyses. 
 

Lad det ikke ske igen. 
 
 

 
Velmente bidrag til kommende blades UGLESET modtages meget gerne. 

 

Indlæg kan undtagelsesvis bringes anonymt i bladet, men 
anonyme indlæg bringes ikke - redaktøren skal kende afsenderen. 

 

 

 
 

 
 

Generalforsamlingen 
Se side 3 

 

og 
 

 
side 6 og 14 
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Skiskydning 
 

Det er ikke blot i Pyeongchang eller i fjernsynet, at du kan se 
skiskydning. Det kan du også på Bjerget.  
 

AS feltsport afholder lørdag-søndag 17.-18. marts 
 

et stævne i Biathlon Orientering, altså skiskydning, hvor skilø-
bet blot er erstattet af orienteringsløb. Stævneledelsen kan 
godt bruge endnu et par standpladskommandører, det er 
ham, som registrerer træfningen og betjener skivearrange-
mentet. Kom og vær med og oplev intensiteten, når løberne 
kommer halsende ud fra skoven for at skyde liggende eller 
stående, løbe strafrunder og jage tilbage i skoven i den fortsat-
te kamp om placering.  
 

 

 

 
 

 

 Har du lyst, og kan du komme og hjælpe 
 

  lørdag kl. 1300-1700 og søndag kl. 0900-1200,  
 

 eller blot én af perioderne, så 
 kontakt Sandbjerginspektøren på mail sandbjerg@as-kbh.dk eller 2530 7655 
 

 

 
 

 

                   
 

           

 
Købes hos kontoret 

4817 0017 / 2037 7717 / kontor@as-kbh.dk 
eller spørg i sektionerne eller på Bjerget 

 
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  

 

 

Historie- 1911 Udsolgt 
bøger 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 

 

  

mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
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Nytårskur 
 

6. januar 2018 
på Bjerget 

 
 
 

For anden gang - i den nuvæ-
rende form - gennemførte for-
eningen nytårskur på Bjerget.  
 
 Ca. 40 medlemmer med 
familie havde benyttet lejlig-
heden til, på tværs af inspekti-
onerne, at ønske hinanden 
godt nytår. 
 
 Under indtagelse af et glas 
Cremant de Bordeaux og 
kransekage ønskede forman-
den godt nytår til alle. Han 
nævnte bl.a., at det var glæ-
deligt, at så mange havde lagt 
vejen forbi Bjerget på årets 
første lørdag. Det var især 
glædeligt, at der også deltog 
nye medlemmer, der aldrig 
tidligere havde været på Bjer-
get.   
 
 Apropos nye medlemmer 
havde foreningen, jf. indbydel-
sen i bladet, ellers tilbudt at 
transportere medlemmer gra-
tis i taxa fra Holte Station, 
men heller ikke dette - i AS 
regi helt uhørte tiltag - var der 
nogle, der havde benyttet sig 
af. 
 
 Formanden nævnte videre, 
at 2017 havde været endnu et 
godt år for foreningen. For 10. 
år i træk, dog med undtagelse 
af et år, hvor der var en med-
xxxx 

 
 

Høje Formand byder velkommen 
 

 
 

 
 

Kaffe og æbleskiver 

 
lemstilbagegang på et enkelt 
medlem, har foreningen haft 
medlemstilgang. I 2017 fik 
foreningen 54 nye medlemmer 
og en nettotilgang på 26 med-
lemmer, således at foreningen 
nu har 330 medlemmer. 
 
 Foreningens økonomi er 
rigtig god takket være et af 
foreningens tidligere med-
lemmer, Ove Popp Poulsen, - 
xxxxx 

der ved sin død testamentere-
de hele sin formue til forenin-
gen.  
 
 Sluttelig nævnte formanden, 
at der også i 2017 er opnået 
flotte sportslige resultater. 
 
 Herefter blev der budt på 
kaffe og æbleskiver 
 

Formanden 
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Klaplågen 

 

 
 

Tøndersvampe på knækket birk 

Klaplåge 
 
Etablering af stien, som forbinder Rude Skov med 
Toppen, og hvor et stykke af den går over øvelses-
området, fortsætter. Rudersdal Kommune har nu 
etableret en klaplåge der, hvor stien skærer det 
fredede stendige i vort nordskel. 
 
 Det er en tung og flot trælåge, som klart marke-
rer, at man går fra et åbent til et indhegnet område. 
At det åbne område så er en privat lodsejers grund, 
som blot ikke er indhegnet, er set fra foreningens 
side mindre vigtigt. På grund af vores mange gule 
advarselsskilte kan vandreren på stien ikke være i 
tvivl om, at han nu er inde på vort område. 
 
 For at færdiggøre hele stiprojektet mangler 
kommunen nu alene afmærkning, som de påregner 
klaret ved opstilling af stolper med piktogrammer. 

 

Lydisolering af Depotmessen 
 
Sidste år opsattes lydisolerende plader i loftet og 
under bordene i Mandskabs- og i Undermessen. 
Det viste sig at give en klart bedre lydklima. 
Mandskabsmessen kunne nu virkelig bruges som 
undervisningslokale, og bevingede taler ved fore-
ningens arrangementer var ikke mere fortabt på 
forhånd. Det blev også muligt at tale med dem, 
som sad på den anden side bordet, så du nu kan 
kommunikerer med andet end blot venlige smil. 
 
 Med disse gode erfaringer har Sandbjerg-
inspektionen nu også fået lydisoleret i Depot-
messen, så også dens brugsværdi er steget. 

 

Tøndersvampe 
 
Der er altid noget nyt og spændende at finde, når 
du går tur på øvelsesområdet. Selvom tønder-
svampen, som lever på gamle birke- og bøgetræer, 
er ret almindelig, kan du finde flere prægtige 
eksemplarer i den fredede mose ved engen. Og 
husk, at du som akademisk skytte altid kan gå en 
tur på grunden, blot du forinden på hjemmesiden 
har forvisset dig om, at området ikke er reserveret 
den dag. 

Sandbjerginspektøren 
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Gymnasternes juleafslutning 
Gule Ærter den 5. december 2017 

 
I efterårets første tilmeldingsrunde gjaldt det 
som sædvanligt om at finde en vært med de 
fornødne rammer hjemme eller ude til at huse 
en horde på 16-18 sultne mandspersoner, - 
heraf de fleste med relativt lavt personnum-
mer. 
 
 Efter først-til-mølle-princippet blev Jac-
ques Hermann den heldige vinder, og han vid-
ste, hvad han gik ind til, idet han har deltaget i 
vores gule ærter én til to gange tidligere, efter 
at han mere eller mindre er konverteret fra AS-
hjemmeværn til AS-gymnastik. Sidstnævnte 
har glæde af hans hyppige deltagelse og hans 
vid om alskens almindelige og ualmindelige 
emner, men gymnastisk placerer han sig ger-
ne bagerst i salen, så vi andre gymnaster har 
ikke rigtigt indtryk af hans gymnastiske evner. 
Men han passer godt ind på holdet. 
 
 Vi vidste fra omklædningsrummet, at Jac-
ques er ferm i det hjemlige køkken, men han 
var snu nok til at alliere sig den mangeårige 
værtsfamilie Tholander i Lyngby, der røbede 
de originale opskrifter, så han ikke skulle løbe 
unødig risiko med de hjemmelavede gule ær-
ter. 
 
 Anden tilmeldingsrunde gjaldt selvfølgelig 
de heldige gæster, og efter rykkere og samkø-
ring af diverse tilmeldingslister blev det til 17 
tilmeldte til Jacques adresse i Brønshøj. 
 
 Som gymnast skal man være omstillings-
parat, og det lykkedes i alt 15 gymnaster at nå 
frem til en festlig og hyggelig aften med uover- 
xxxxx 

trufne gule ærter med alt tilbehør i et spæn-
dende hjem. 
 
 Alt foregik traditionelt, herunder en velfor-
tjent takketale ledsaget af en beskeden gave 
til læreren for hans ukuelige indsats for vores 
velbefindende. 
 
 Kammeratskabspokal m/ tilhørende taller-
ken for flid og godt kammeratskab blev for det 
næste år overrakt Peter Tscherning, der lever 
sit AS-liv i symbiose mellem Terrænsport, 
Sandbjerg og Gymnastik. 
 
 Sidst men ikke mindst blev Alexander 
Foss's mindepokal overrakt værten Jacques 
for det næste år. 
 
 Som noget nyt blev Husum Skoles låse-
system sat på prøve, idet en unavngiven 
gymnast efterlod sit kostbare armbåndsur i 
omklædningsrummet. Da hovedretten havde 
cirkuleret 2. gang, forlod vedkommende be-
væbnet med låsesystemets kode-brik midler-
tidigt selskabet i forsøg på at afhente krono-
metret, men det lod sig heldigvis ikke gøre, da 
brikken er kodet til kun at virke i tidsrummet 
kl. 16.45 til 18.30. Systemet virkede!! Efter en 
urolig nat kontaktede han op ad næste dag 
skolen, som imidlertid ikke kendte noget til 
uret, men efter nok en køretur fra Nordsjæl-
land til Husum, kunne ejermanden snuppe 
uret på bænken i omklædningsrummet, som 
åbenbart ikke havde været i brug først på da-
gen!  

Recktor emeritus 3098  
 
 

 

 

Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, pigesal 36, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Korsager Skole, sal 73, Gislingevej 14-16, Husum, 2700 Brønshøj 
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Feltsportssektionens Bøftur 2017 
 

 
 

Peter, Erik (oplæser resultater) og Torkild 
 

 
 

Høje Formand (Aksel), Johan, Christian, Peter og Erik 
 

 
 

Erik, Torkild, Carsten, Nis og Niels Erik (NEO) 

2. december afholdt vi vores Bøftur 
med sidste års vinder Erik Folker-
sen som arrangør. Vejret var fanta-
stisk, Sandbjerglejren stod i al sin 
pragt, og Rude Skov var uimodstå-
elig og tung efter den megen regn, 
og 10 feltsportere var mødt til start.  
 
 Erik, tydeligvis fortsat i lykkerus 
over sidste års suveræne sejr i for-
søg nr. 50!, havde involveret hele 
familien inkl. børnebørn i forbere-
delserne. Instruktionen var tydelig, 
handicaps var som altid hemmeli-
ge, diskretionære, kunne ændres til 
det sidste og tog ikke hensyn til 
dårlig form eller evt. psykiske lidel-
ser. Der var straf point til skildpad-
derne, men også bonus point til 
gazellerne. 
 
 Modsat traditionen og utallige 
tidligere Bøfture havde Erik lavet 
en reel bane, tilsat hovedbrud for 
de akademiske skytter. Kortet var 
fra 1985 med ”få” opdateringer bl.a. 
nye søer, gamle beplantninger var 
blevet til højskov og tidligere åben 
og gennemløbelig skov nu forvand-
let til svært gennemtrængeligt krat. 
Kortet var klippet i 5 stykker og dis-
se var vendt i forskellige retninger. 
Disse udfordringer er som bekendt 
ingen hindring for en ægte feltspor-
ter, og der blev konkurreret med 
alle midler under mottoet: ”Det 
gælder ikke om at vinde. Det gæl-
der om at vinde stort!” 
 
 Efter heroiske indsatser og et 
stort spænd i deltagernes tidsan-
vendelse havde vi et resultat. Vo-
res nye inspektør Christian Saxe 
havde endelig lært af tidligere års 
begynderfejl og vandt efter at have 
fundet alle 15 poster under den 
normerede tid og dermed bonuspo-
int. Det sidste viste sig afgørende 

xxxxxxx 
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da Christian var skarpt forfulgt af 
endnu en frådende gazelle i form 
af NEOH. 
 
 Til frokost fik vi tilslutning af Jo-
han Goth og Mogens Løppenthien. 
Der blev sunget, fremført recitati-
ver i nye og fornøjelige varianter 
(Munken ”skratttade” hele vejen til 
Haparanda!), spist (Erling skabte 
endnu en gang misundelse med 
den af Lorna tilbedte ”løvemad”), 
og alt var som det skulle være og 
iflg. traditionerne.  
 
 Der blev afsluttet med fanesang 
og derefter tur til på Toppen - med 
Borgeren, Studenten og perlefi-
skeren, hvorefter bedre de halvde-
le kunne afhente resterne af deres 
lykkelige mænd efter endnu en 
vellykket Bøftur. 
 
 Tak til Erik og familien og tillyk-
ke til Christian. Vi glæder os til at 
se hvad du finder på til Bøfturen i 
2018 
 

4206 Carsten Sveding 
 

 
 

Mogens, Birger og Erling 
 

 
 

Arrangøren 
Erik 
 

oplæser resul-
tater og 
 

overrækker 
Francks Ugle 
til vinderen 
Christian 

 

 

Place- 
ring 

 

Deltager Løbstid Bonus (+) 
og straf (‒) 

Points 
Talpost 

Points 
Bogstav 

Handi- 
cap 

Points 
total 

1 Christian Saxe 88.30 + 10 100 125 0 235 

2 N.E.O. Hansen 92.20 ‒ 10 60 100 75 225 

3 Torkild Glaven 90.00 0 20 100 100 220 

4-5 Jesper Linders 87.00 0 20 125 50 195 

4-5 Nis Schmidt 94.45 ‒ 25 70 100 50 195 

6 Birger Hoff 76.25 0 60 25 85 170 

7-8 Aksel Iversen 90.40 ‒ 5 90 0 80 165 

7-8 Peter Werling 100.45 ‒ 55 100 100 20 165 

9-10 Carsten Sveding 111.00 ‒ 105 70 125 50 140 

9-10 Erling Heidler 78.00 0 40 0 100 140 

 
 

 
 

Generalforsamlingen 
Se side 3  
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Årsmøde i Feltsportssektionen 
onsdag den 21. februar 2018 

 

 
 

John, Janne, Carsten, Christian, Henrik, Birger, Peter og Torkild 

 
9 ud af sektionens 44 medlemmer havde trod-
set mørket og kulden og mødt frem for at gen-
nemføre årsmødet 2018. Sandbjerginspektør 
Birger Hoff havde sørget for at mandskabsstu-
en i Høje Sandbjerg lejren var varm og klar til 
brug ved det årligt tilbagevendende arrange-
ment. Mødet startede kl. 19 og sluttede kl. 22. 
Der var mange emner og punkter på dagsorden 
og spændende nytænkning. 
 
 Feltsportssektionens nye inspektør, Christi-
an Saxe, lagde ud med at finde en ordstyrer. 
Foreningens redaktør, Erling Heidler, blev valgt 
uden kampvalg og med akklamation. Dagsor-
den blev godkendt, og Erling kunne forsikre om, 
at Årsmødet var lovligt indkaldt i henhold til alle 
uskrevne og skrevne love og regler. 
 
 Derefter gik feltsportsinspektøren i gang 
med dagsorden punkt for punkt. I beretningen 
blev årets arrangementer gennemgået minuti-
øst og i korrekt rækkefølge. De mange gode 
resultater fra stævner og konkurrencer blev 
gennemgået og kommenteret, især klubmester-
skaberne i orienteringsløb, AS-P7, DM i bi-
athlon orientering i Rold Skov og åbent DM bi 
athlon orientering i Stenderup blev fremhævet 
xxxxxx 

grundet de meget fine resultater, som forenin-
gen havde opnået i 2017. 
 
 Feltsportsinspektøren fremlagde endvide-
re sine tanker og idéer til, hvordan feltsports-
sektionen i både 2018 og 2019 mere effektivt 
kunne sørge for en bredere og større interes-
se samt opbakning til de kommende aktivite-
ter, arrangementer, konkurrencer og stævner. 
Materielsituationen blev gennemgået, og der 
var blevet ryddet godt op og gjort status. 
Feltsportsinspektøren viste en ny løsning på 
skærme med tilhørende remedier, som vil bli-
ve indkøbt. 
 
 Dernæst blev regnskabet gennemgået af 
kassereren Torkild Glaven og godkendt af de 
fremmødte. Der er et lille, men ikke alarme-
rende underskud på 447.- kr. 
 
 Under dagsordens punkt ”valg” blev Chri-
stian Saxe genvalgt som feltsportsinspektør 
sammen med to suppleanter, Peter Wester og 
Torkild Glaven som kasserer. 
 
 Christian Saxe gennemgik derefter samtli-
ge planlagte aktiviteter for 2018 og 2019 punkt 
xxxxx 
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for punkt, hvor medlemmerne havde mulighed 
for at kommentere, give gode råd og tilslutning 
til støtte, herunder tilkendegivelser af mulighe-
der for aktiv deltagelse i diverse arrangementer, 
stævner og konkurrencer m.m. Feltsportsin-
spektøren fremhævede, at han var blevet an-
modet om foreningen ville stå for DM i biathlon 
orientering i 2019, hvor man regner med mere 
end 100 aktive deltagere. Efter gode kommen-
tarer og debat blev der enighed om, at det kun-
ne foreningen godt støtte, men det ville blive en 
stor mundfuld, hvor så mange som muligt må 
træde til og støtte. 
 
 Budgetskitse for 2018 kunne ikke endeligt 
fastlægges og blev henvist til senere behand-
ling og godkendelse med baggrund i de frem-
lagte aktiviteter for 2018. 
 
 Under punktet eventuelt fik Finn Scheibye 
ordet og gennemgik de nye regler for våbenop-
bevaring og tilladelser m.m. (SKV1-SKV6). Ikke 
de nemmeste regler, men af sikkerhedsmæssi-
ge årsager nødvendige. 

 

 Endvidere blev der gjort opmærksom på 
at det er feltsportssektionens tur til at sørge for 
forplejningen i forbindelse med den kommen-
de generalforsamling, den 25. april. Der er 
brug for at nogle af os vil stå i køkkenet og bi-
stå med at fremtrylle kulinariske retter i kon-
kurrence med den nærmeste Michelinstjerne 
restaurant. 
 
 Under sidste punkt i eventuelt blev der 
også drøftet muligheder for at hverve nye 
medlemmer til foreningen. Det blev blandt an-
det fremhævet, at vi langt hen ad vejen skal 
forsøge at få talenter udefra, der i forvejen 
dyrker orienteringsløb og er interesseret i 
skydning m.m. 
 
 Ordstyrer Erling Heidler afsluttede mødet 
med at udtrykke en tak for god rod og orden 
og ønskede alle en god og sikker tur hjem, in-
den vi blev sendt ud i nattens mulm og mørke. 
 

Referent: 4417 John Foley 

 
Feltsportssektionens kalender 2018 

 

 21. februar Årsmøde Sandbjerg lejren 

 17.-18. marts Biathlon orientering Sandbjerg lejren 

 17.-19. april DM biathlon orientering Oksbøl 

 17. maj Klubmesterskab O-løb Sandbjerg lejren 

 9. juni Træning - pistol / afst.bed. / kortlæsning Kalvebod 

 16. juni AS - P7 Sjælland og Sandbjerg lejren

 7.-13. juli WMOC Nordsjælland 

 9.-12. august VM biathlon orientering Nord- og Midtjylland 

 TBD Træning - pistol / afst.bed. / kortlæsning Kalvebod  

 TBD DM feltsport TBD 

 3.-4. november Åbent DM biathlon orientering Sønderjylland 

 1. december Bøftur Sandbjerg lejren 

 

 
 

Se        på næste side 
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Skiskydning 
 

Det er ikke blot i Pyeongchang eller i 
fjernsynet, at du kan se skiskydning. 
Det kan du også på Bjerget.  
 

AS feltsport afholder  
 

lørdag-søndag 
17.-18. marts 

 

et stævne i Biathlon Orientering, alt-
så skiskydning, hvor skiløbet blot er 
erstattet af orienteringsløb. 
 

Stævneledelsen kan godt 
bruge endnu et par stand-
pladskommandører, det er dem, 

som registrerer træfningen og betje-
ner skivearrangementet. 
 

Kom og vær med og oplev 

intensiteten, når løberne kommer 
halsende ud fra skoven for at skyde 
liggende eller stående, løbe strafrun-
der og jage tilbage i skoven i den 
fortsatte kamp om placering.  
 

 

 

 
 

  
 
 

Har du lyst, 
og kan du komme og hjælpe 

 

lørdag kl. 1300-1700 og 
søndag kl. 0900-1200 

 

eller blot én af perioderne, så 
kontakt Sandbjerginspektøren 

på mail sandbjerg@as-kbh.dk eller 2530 7655 
 

 

 
 

 

 
 

Generalforsamlingen 
Se side 3  

 
  

mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
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Langdistance resultater 2017 

 
 

 

 
 
4 skytter gennemførte skyttekongeskydningen i 2017.  
2 skytter opnåede guld, de øvrige sølvmedalje.  
Yderligere 11 skytter deltog i Medaljeskydning I uden at fuldføre.  
Skyttekonge blev 3745 Finn Scheibye. 
 

 
 
Kun en skytte, 3745 Finn Scheibye,  skød 10 resultater eller flere og vandt dermed Medaljeskyd-
ning II.  
Herudover skød 9 skytter mindst tre serier og får tildelt handicap-tal for 2018. 
 

 
 
I Schmiegelow pokalen opnår skytterne point i forhold til, hvor meget det skudte resultat er højere 
end det handicaptal, de opnår ved skydningerne i året før - se ovenfor under Medaljeskydning II. 
I 2017 blev 3745 Finn Scheibye vinder med 33 point. I alt 6 skytter opnåede point i skydningen. 
  

Medaljeskydning I, Skyttekongeskydningen
Dansk 15 ligg. Svensk Nordisk program 10 ligg. 5 ligg. 30 sek. ialt Medalje

Nr. Navn 1 2 3 300 m 3x5 3+3+4 Kn. 3 min. St. 2 min. 1 2

3745 Scheibye 145 143 141 149 137 139 91 46 46 99 50 49 1235 Skyttekonge 2017

4230 Hvamstad 137 136 134 145 139 128 88 43 43 100 50 50 1193 Guldmedalje

3881 Fjeldborg 134 132 131 143 131 118 82 42 36 100 49 48 1146 Sølvmedalje

3793 Hammer 134 131 129 139 126 100 72 39 30 98 49 48 1095 Sølvmedalje

Medaljeskydning II
Skydning nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gennem- H.cap Klasse-

Nr. Navn snit 2018 mærke

3745 Scheibye 145 143 141 140 140 140 139 137 135 135 139,50 135 Friskytte

4230 Hvamstad 142 137 136 134 134 136,60 137 Friskytte

3898 Worsaae 138 136 133 132 134,75 136 Guld

3881 Fjeldborg 134 132 131 125 124 129,20 129 Sølv

3793 Hammer 134 131 129 117 127,75 129 Sølv

3512 Mørup 135 128 116 109 122,00 123 Sølv

3901 Bannow 129 127 125 123 115 101 120,00 120 Sølv

4401 Peter Tybjerg 119 109 107 111,67 120

4377 Paulo Ferreira 121 114 114 116,33 120

4501 Bannow 116 110 109 102 61 99,60 120

 Schmiegelow pokalen
    Handicap pokalen

Handicap Point

Nr. Navn 2017 ialt

3745 Scheibye 137 33

4230 Hvamstad 129 30

3793 Hammer 127 20

3512 Mørup 127 9

4315 Gaarsmand 142 4

3881 Fjeldborg 131 4
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Der skydes om Collet pokalen ved to skydninger. Hver skydning er på 10 skud i tre stillinger.  
I 2017 deltog 3 skytter. Kun 2 skytter deltog i begge skydninger, og 3745 Finn Scheibye hjemførte 
pokalen. 
 

 
 
Foss pokalen blev med 4 sejre vundet af 3745 Finn Scheibye. 3881 Thomas Fjeldborg opnåede 2 sejre. 
9 skytter gennemførte mindst en skydning, men opnåede ingen sejre. Blandt disse 4230 Ola Hvamstad, som 
vandt i 2016 og efter statutterne derfor ikke kunne deltage i konkurrencen i 2017. 

 

 
 
Ved skydningerne om XXX-pokalen tildeles dagens bedste skytte 3 point, nr. to 2 point og nr. tre 1 point.  
3745 Finn Scheibye vandt med 18 point. 3793 Morten Hammer vandt i 2016 og kunne derfor ikke opnå point i årets skydning. 

  

        Collet pokalen
Nr. Navn 06-05-2017 02-09-2017 Ialt

3745 Scheibye 255 273 528

3881 Fjeldborg 224 242 466

3901 Bannow  - 228 228

   Foss-pokalen
1 2 3 4 5 6 Sejre

Nr. Navn 08-apr-17 22-apr-17 20-maj-17 26-aug-17 23-sep-17 21-okt-17

3745 Scheibye 143 146 149 142 4

3881 Fjeldborg 141 141 142 143 2

4230 Hvamstad 142 143 N/A

3512 Mørup 142 129 131

3793 Hammer 138 139 134 139

4505 Ammitsbøll 136

3901 Bannow 134 131 130

4356 Hansen 130

4501 Bannow 123

Skydning nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Point

18-mar-17 01-apr-17 29-apr-17 24-jun-17 19-aug-17 16-sep-17 14-okt-17 28-okt-17 i alt

Nr. Navn

3745 Scheibye Resultat 140 140 139 135 135 143 141

Point 2 3 3 2 2 3 3 18

4230 Hvamstad Resultat 134 137 136 134

Point 3 3 3 2 11

4315 Gaarsmand Resultat 146

Point 3 3

3881 Fjeldborg Resultat 131 134 132 124

Point 1 1 1 3

3512 Mørup Resultat 135 116

Point 2 2

3901 Bannow Resultat 129 127

Point 2 2

3898 Worsaae Resultat 133

Point 1 1

4505 Ammitzbøll Resultat 131

Point

4377 Ferreira Resultat 114

Point

4356 Hansen Resultat 113

Point

3793 Hammer Resultat 134 131 117 N/A

Point

XXX-Pokalen
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I 2017 deltog 3 skytter i skydningerne om Poul Glesners mindepokal. Der indgår tre skydninger på 
200 m og en skydning på 300 m i det samlede resultat.  
Idet 3745 Finn Scheibye samtidig vandt guld i Medaljeskydning I i 2017, kunne han ifølge statutter-
ne for Veteranpokalen ikke samtidig deltage i kampen om denne.  
Bemærk, at i 2017 havde de 3 skytter valgt at skyde 200m skydningerne i 3 stillinger, skønt statut-
terne tillader, at 200m skydningerne skydes liggende, jævnfør at veteraner altid skyder liggende i 
DGI's konkurrencer. 
3793 Morten Hammer genvandt pokalen. 
 

 
 
11 skytter opnåede point i terrænskydninger i 2017.  
Herudover deltog 4 skytter, som ikke opnåede point.  
Bemærk, at når der tildeles point til henholdsvis feltskyttepokal og portvinspokal, så medtages træf-
fere fra de knælende stationer ikke. 
Både feltskyttepokalen og portvinspokalen blev i 2017 vundet af 3745 Finn Scheibye. 
 
 

 
 
 

 

 
 

Generalforsamlingen 
Se side 3 

 

og 
 

 
side 6 og 14 

 
  

  Poul Glesners mindepokal
(Veteranpokalen)

Nr. Navn 200m 300m Handicap Resultat

3793 Hammer 117 131 134 139 8 528,5

3512 Mørup 109 116 135 142 9 511,0

3745 Scheibye 135 139 143 149 7,5 N/A

 Feltskyttepokalen
Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal

4. Vinter 5. Vinter 6. Vinter AS-P7 1. Vinter 2. Vinter Pokal Portvin

07-jan-17 11-feb-17 11-mar-17 10-jun-17 11-nov-17 02-dec-17 Point ialt Point ialt

Nr., navn Træffere/pokal/portvin

3745 Finn Scheibye 36/5/5 36/5/5 34/5/5 30/5/5 20 20

3898 Worsaae 27/3/3 28/4/3 28/3/3 25/2/2 26/5/5 26/2/2 19 19

3512 Mørup 24/1/1 23/2/2 24/2/2 23/1/1 22/2/2 24/4/4 12 12

3990 Vaaben 27/2/2 31/4/4 27/5/5 11 11

3793 Hammer 25/- 27/3/3 23/3/3 26/3/3 9 9

3881 Fjeldborg 32/4/4 25/1/1 20/-/- 5 5

4211 Mackintosh 28/4/4 4 4

4195 Datcu 26/4/4 21/-/- 4 4

4315 Gaarsmand 26/3/3 3 3

4505 Ammitzbøll 21/1/1 25/1/1 2 2

4001 Vaaben 19/1/1 1 1
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Skydeprogram for langdistanceskydning 
foråret2018 

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

Lørdag  
den 3. marts 

 

5. vinterterrænskydning, KSC 
- også for jagtskytter! 
 

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 
Senest fredag den 23. februar 

Lørdag  
den 10. marts 

 

6. vinterterrænskydning, KSC 
- også for jagtskytter! 
 

Tilmelding til finn@scheibye.dk 
Senest fredag d. 2. marts 

Lørdag 
den 17. marts 

 

1. skydedag, 200 m  
1. xxx, 3x5 skud 
 

Tilmelding til finn@scheibye.dk  
til kaffe og kage! 

 

Lø.-sø.  
den 17-18. marts 
 

DGI DM 15 m pistol, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag  
den 24. marts 

 

300m, 15 skud liggende,  
1. Foss 
 

 

 

Skærtorsdag  
den 29. marts 
 

Vigersted  
geværterrænskydning?? 

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

 

Påskelørdag  
den 31. marts 
 

200 m. 3x5 skud, 2. xxx  

 

Lø.-sø 
den 7. -8. april 
 

DGI DM 15 m riffel, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag 
den 7. april 

 

300m, 15 skud liggende,  
2. Foss 
 

 

Lørdag 
den 14. april 

 

300m, 15 skud liggende,  
3. Foss 
 

 

 

Onsdag  
den 19. april 
 

300 m aftenstævne?? 
3x5 + (3+3+4) Nyt nordisk program  
Tilmeld på banen 

 

Lørdag  
den 21. april 
 

200m, 3x5 skud, 3. xxx  

 

Lørdag 
den 28. april 
 

200 m. 3x5 skud, 4. xxx  

 

Lørdag 
den 5. maj 
 

300 m Collet 3x10 skud 
Evt. som en del af KSF åben,  
se nedenfor 

 

Lø.-sø. 
den 5.-6. maj 
 

KSF åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg. 
finn@scheibye.dk for info 

 
  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:finn@scheibye.dk
mailto:finn@scheibye.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:finn@scheibye.dk
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Lørdag 
den 12. maj 
 

P7 træning,  
3x5 skud, 200m, 5.xxx 

Dansk hovedskydning  
under kommando 

 

Onsdag 
den 16. maj 
 

300 m aftenstævne?? 
3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

 

Lørdag  
den 19. maj 
 

300 m træning P7 
Svensk hovedskydning  
under kommando 

 

Lørdag  
den 26. maj 
 

P7 træning,  
200 m 3x5 skud, 6. xxx 

Dansk hovedskydning  
under kommando 

 

Onsdag  
den 31. maj 
 

300 m aftenstævne 
3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

 

Lørdag  
den 2. juni 
 

300 m træning P7 
Svensk hovedskydning  
under kommando 

 

Lørdag  
den 9. juni 
 

P7 træning, 200 m 3x5 skud 
Dansk hovedskydning  
under kommando 

 

Lørdag  
den 16. juni 
 

AS-P7 2018,  
Kalvebod & Sandbjerg 

Udtagne skytter 200 m, 300 m  
pistol og terræn  

 

Onsdag  
den 20. juni 
 

300 m aftenstævne?? 
3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

 

Lørdag  
den 23. juni 
 

200m 3x5skud.  
Sidste skydedag 

Point til Schmiegelow pokalen  
tæller dobbelt. 

 

 

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 indgår i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, hvis 

skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten Hammer kan skydninger 

til pokalskydninger og 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 
 
  



 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


