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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening
Indkaldelse
til

Akademisk Skytteforenings
ordinære generalforsamling
som afholdes

torsdag den 20. april 2006
kl. 20.00 på Høje Sandbjerg
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
- Der er ikke modtaget forslag
Kassereren forelægger budget til godkendelse
Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Valg af bestyrelse jf. § 11
Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24
Valg af repræsentanter til StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS)
Eventuelt

Der indledes som sædvanligt med
gule ærter kl. 18.30
Pris: 50. kr. betales på stedet

Tilmelding senest 17. april
til Høje Formand
4817 0017 eller heidler@mail.dk
Tilmelding er nødvendig, hvis I ønsker gule ærter, men ikke påkrævet,
hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen.

Rydningsweek-end
8. og 9.
april på
Bjerget
(se side 9)

Generalforsamling
med
gule ærter
20. april
på Bjerget
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Bjørn Markmann indtrådte i Akademisk
Skyttekorps som stud polyt i 1935, og
avancerede til sektionsfører i 1937 kort før
korpset blev ophævet. Allerede tidligt
markerede Bjørn sig som skyder, og i
omtalen af Markmann i anledning af 80årsdagen i 1996 (bladets nr. 1) opregnes
hans indsats såvel som skyder som
bestyrelsesmedlem i tre perioder 1949-50,
1954-1961, 1963-64, og nu er han igen
med som stedfortrædende Sandbjerginspektør siden juni 2005.
Markmann vil uden tvivl også blive husket
„hinsidan“, da han gennem alle efterkrigsårene har haft en tæt forbindelse med især
familien Halling fra P7.
De seneste mange år har Bjørn i
væsentlig grad støttet arbejdet med at
vedligeholde og udbygge Høje Sandbjerglejren. Siden 1991 optræder han på et stort
antal fotos fra såvel Sankt Hansaftener
som fra utallige rydningsweekends og
mellemliggende enkeltstående arbejdsopgaver. Bjørn medvirker i alle faser af
arbejdet. Vi takker Bjørn Markmann for
hans beredvillige indsats og lykønsker ham
med hans gode helbred. Dagen fejres
stilfærdigt på hjemadressen.

Foreningen
1905 Bjørn Markmann
90 år den 10. marts 2006

Bjørn Markmann, som vi kender ham i fuld gang med et eller andet på Høje Sandbjerg

Gruppefører 1648 Sven Thiede er død
Her ses han ved festmiddagen på Frederiksberg Slot i anledning af
AS‘s 125 års jubilæum i 1986.
Han mindes endnu af „nogle af de gamle“ for sin tid i AS, men det blev
som admiral i Søværnet, han blev mest kendt og anerkendt.
Han var forsvarschef i 80-erne i en vanskelig tid for Forsvaret og
forsvarstanken, men han undgik med stor dygtighed at falde i de mange
politiske fælder.
Æret være hans minde.

Runde fødselsdage 2006
10.mar.
13. mar.
15. mar.
18. mar.
11. apr.
12. apr.
16. apr.

1905
4072
3813
3147
4118
3649
395

Bjørn Markmann
Martin Hvidberg
Niels Lund Christensen
Viggo Neble Jensen
Søren Can Tamer
Jørgen Høgh
Niels Anders Frommelt

90
40
50
70
35
60
85

år
år
år
år
år
år
år

25.
29.
10.
15.
21.
28.

apr.
apr.
maj
maj
maj
maj

3994
3898
2121
4091
3033
4125

Lars Vadum Rømer
Lars Worsaae
Mogens Kasting
Katrin K. M. Toftegaard
Poul Holger Glesner
Peter Wester

65
45
80
35
85
55

år
år
år
år
år
år

Og endelig vil vi rette en fejl i sidste blad:
4. feb. 1834 Georg Schoubye
90 år
Beklager at vi undervurderede dig og skrev 80.
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Mere om den usikre omverden
For kort tid siden kunne vi med glæde berette, at
bestræbelserne på at oprette en ny amtsforening
- SKS - var lykkedes. Og det gik også rigtigt godt,
og alle var glade og ved godt mod.
Men nu har DDS varslet en afstemning på sit
repræsentantskabsmøde om en omstruktutering,
som betyder, at SKS skal sammenlægges med
andre Københavnske amtsforeninger.
I skrivende stund er resultatet endnu ukendt,
men det vil få stor indflydelse, også for AS.

AS og Hjemmeværnet
Tider skifter, personer udskiftes, epoker slutter,
vilkår ændres, men værdier forgår ikke så let.
Vores Hjemmeværnskompagni 6301 er - som
følge af omstruktureringerne i Hjemmeværnet ophørt med at eksistere i den form, vi har kendt
det i mange år.
Der er opstået en nyt kompagni, som er ved at
finde sine ben at stå på.
Kompagnichefen og jeg har så småt drøftet
fremtiden. Der hersker ingen tvivl i vore sind om,
at tilhørsforholdet til AS skal bibeholdes, men det
er endnu for tidligt at udtrykke noget helt konkret
om, hvordan det vil komme til at ske.
Det er mit håb - og vores plan - at vi i næste
nummer af bladet vil kunne give en fyldestgørende
beskrivelse af samarbejdet i fremtiden.

Kompagniets personel
Omlægningerne har desværre også medført, at
der ikke længere er midler til udsendelse af dette
blad til alle i HJVKMP 6301. Dvs. at forbindelsen til
de, som ikke er medlemmer af AS, bliver fjernere.
Jeg vil derfor indtrængende opfordre alle vore
medlemmer i kompagniet til at tale AS‘s sag og
gøre en indsats for, at flere bliver AS-medlemmer.

SKAK-huset på Kalvebod
Hvis det besluttes at SKS skal ophøre at eksistere,
vil husplanerne - som skulle erstatte bl.a. AS‘s
Skyderhuset - på Kalvebod falde til jorden.
Vi har dog allerede udtænkt en løsning, hvor AS
- sammen med KS og KLK + evt. én mere - danner
et husejerfællesskab, som overtager huset.
Det vil i givet fald betyde, at vi i stedet for at
være lejere hos SKS vil blive medejere. Det vil
betyde en noget større udgift for AS, men det vil
også have sine fordele, bl.a. at vi så kommer til at
„betale til os selv“ i stedet for at betale leje til SKS.
Også dette kapitel af vores historie håber jeg at
kunne afslutte i næste nummer af bladet, og meget
gerne med den længe ventede orientering om, at
huset nu er opført og taget i brug.

Generalforsamlingen
Alt dette betyder, at der sandsynligvis skal drøftes
og tages nogle større og afgørende beslutninger
på generalforsamlingen den 20. april.
Mød derfor op og giv dit besyv med.
Erling Heidler

Planlagte AS Arrangementer
Onsdag
Weekend
Torsdag
Weekend
Fredag
Søndag
Week-end
Lørdag

23. marts
8.-9. april
20. april
17.-18. juni
23. juni
20. august
7.-8. oktober
9 december

Best. & revisorer
Bjerget
Foreningen
Skydning / feltsport
Foreningen
Foreningen
Bjerget
Foreniingen

Bestyrelsesmøde
Rydningsweekend
Generalfors. m/ gule ærter
P7-AS
Sct. Hans aften
Fælles AS dag - Skovtur
Rydningsweekend
Vinterstue

Hos 1. feltsportsinsp.
Bjerget
Bjerget
Revingehed
Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget

Reservér allerede nu datoerne i din kalender
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Foreningen
974 Pangels begravelse
13. december 2005
Vi vidste jo godt, hvor det bar hen. Vi vil lade Kaj
Sørens ord i anledning af 85 års fødselsdagen
(se nr. 3/2005) blive stående som nekrolog. Ingen
kan udtrykke det bedre og rigtigere.
Pangel blev begravet fra Christianskirken under
fuld militær honnør med mange deltager fra AS og
hjemmeværnskompagni. Talerne blev holdt af
Kompagnichefen og Høje Formand.
Kompagnichefen talte om Pangels liv som skytte
i 64 år og hjemmeværnsmand i 56 år, og takkede
for, hvad han havde gjort for kompagniet, ikke
blot som chef, men også i de senere år som „flink
menig“. Det bliver svært at finde en afløser, som
i samme grad kan holde sammen på historie og
tradition og påse, at de bliver holdt behørigt i
hævd. Pangel har - mere end nogen - bragt
„skytteånden“ frem til vores generation. Vi skall
vide at videreføre den.
Høje Formand indledte med ordene: „Man har
sagt, at gamle soldater ikke dør, de svinder stille
hen. Og det var nøjagtigt sådan, det skete. 974
Pangel har reciteret sin sidste „ålmamma“ i muntert
lag på Bjerget. ---“. „ --- Du vil i vore øjne altid stå
som kompagnichefen, både i dit virke og i din
fortsatte rådgivning til efterfølgerne. Du er

hovedansvarlig for det gode samarbejde, som
eksisterer den dag i dag ---“. Han sluttede med:
„Du var ikke stor af statur, men blandt os vil du
altid blive husket som én af „de store“. Tak for alt
det, du har gjort for AS. AS var en stor del af dit liv.
Du vil ikke blive glemt.“
Herefter fulgte AS-fanen og vennerne Pangel
ud på hans sidste rejse.
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Århus

www.as-aarhus.dk

Århusiansk
hjemmeside
Den 1. september 2005 åbnede
AS Århus’ hjemmeside på
webadressen
www.asaarhus.dk. Foreningen har købt
domænet as-aarhus.dk og den
nuværende pistolinspektør
Gunnar Heinesen har påtaget
sig også at varetage rollen som
webmaster.
Al kodning og redigering har
Gunnar samt undertegnede
lavet i løbet af august måned,
og der er givetvis plads til
justeringer og forbedringer, som
Gunnar og jeg vil foretage hen
ad vejen, efterhånden som vi
får lært mere til detaljerne i de
forskellige programmeringssprog, vi benytter os af. Vi vil
forsøge så vidt muligt at
overholde alle W3C-standarder,
hvorfor siden naturligvis vises bedst i en browser,
der overholder disse – f.eks. Mozilla.
Det er tanken, at hjemmesiden skal være AS
Århus’ elektroniske ansigt både udadtil og indadtil.
Hjemmesiden skal naturligvis præsentere
foreningen for potentielle nye medlemmer, men
skal samtidig også hjælpe foreningens nuværende
medlemmer, som jo er spredt over hele landet (og
udlandet), til at følge med i, hvad der foregår af
aktiviteter i foreningen. Vi har allerede fået
adskillige henvendelser fra folk, der har fået øje
på foreningen via hjemmesiden, så det ser ud til,
at den har en målbar effekt på foreningens
synlighed for omverdenen.
Visse bestyrelsesmedlemmer nu også kontaktes
via email til de mailadresser, der står listet på
kontaktsiden www.as-aarhus.dk/kontakt.php.
Som nævnt er siden under løbende udvikling, så
giv den gerne et besøg af og til og meld gerne
tilbage med kommentarer og forslag til
forbedringer, hvis der skulle være gode idéer
hertil.
Indlæg til siden modtages meget gerne i
almindeligt tekstformat eller HTML. Disse sendes
til webmasteren. Alle er naturligvis også velkomne

Screenshot af hjemmesiden

Webmaster Gunnar Heinesen
til at emaile digitale billeder til brug på siden. Skalér
dem dog gerne først, så de ikke fylder så meget.
GNU/Linux/Unix-brugere kan til dette formål have
gavn af et lille BASH-script, jeg har skrevet. Det
kan downloades fra links-siden.
Jeg ønsker alle god fornøjelse med siden og
håber, den vil blive flittigt brugt af foreningens
medlemmer – nuværende og kommende.
Kåre Janussen, AS Århus
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Høje Sandbjerg
Fra dagligdagen på Bjerget
Indsatsen i årets seneste måneder har været
koncentreret om rydning omkring Gymnastikpladsen og nord for denne. Selve pladsen er nu
blevet bredere mod nordøst, mens den gamle
spriggrav stadig bremser udnyttelsen mod
sydvest. Mon nogen vil savne graven, hvis vi får
kræfter til at udjævne volden og dermed bidrage
til opfyldning af graven?
Yderligere er den gamle vandledning fra 1931
nu gravet op på det stykke, hvor Barak 5 skal
ligge. Endnu er selve ledningen ikke fjernet, men
det sker så snart vejret tillader det..
Ved en prisværdig støtte fra Markmann er de to
kratryddere vi fik fra Bethlehem blevet istandssat
for en meget begrænset belastning af lejrkassen.
De vil være velegnede til at fjerne vækster omkring
de mange markeringspinde og træer, der står i de
områder, vi holder slåede.
I øvrigt har lejren ligget i dvale i vinterperioden,
og kun jævnlige tilsyn har været nødvendige. Som
det før er sket, fik vi igen i år fygesne på loftet
over Mandskabsmessen, men udlagt plastic
skånede loftet for de værste skader.
Det har i længere perioder ikke været muligt at
køre ind på grund af sne og is på Høje Sandbjergvej
og på selve adgangsvejen. Det er derfor ikke uden
grund, at vi holder Lejren lukket i disse måneder.
Det bliver spændende at se, hvor længe
vintervejret holder stand.
Vinteren forhindrer dog ikke, at de sidste detailler
om nyanlæg af rør- og ledninger omkring Barak 5
projekteres, før arbejdet snart skal udføres. Bl. a.
skal NESA forhøres om hvorledes stikledningen
kan ændres.
3363 Franck

Vandledningen fra 1931 er dukket op.
Gymnastikpladsen bliver bredere og bredere
som den var engang.
Springgraven kan også benyttes til afbrænding
af kvaset.
Høje Sandbjergvej i vinterantræk ud for
Lejrens port.
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Nyt om Bethlehem.
Vor nye nabo på Bethelhem har sat et større
renoveringsprojekt i gang. Familien ventes derfor
først at flytte ind en gang i løbet af foråret.
Foreløbig bringes huset i orden, og siden kommer
der en plan for udvikling af selve grunden, hvor
ejeren vil lægge vægt på at haven/parken får stor
skønhedsværdi. Yderligere fortælles det, at ejeren
Lars Christensen ønsker vejen istandsat, hvilket
jo også længe har været foreningens ønske.
Sandbjerginspektionen har nu direkte kontakt
med ejeren og med hans tilsynsførende Per
Jakobsson, og vore synspunkter er stilfærdigt
fremført såvel via fælles bekendte som direkte.
Inspektionen har en tro på, at naboskabet vil
udvikle sig positivt.
3363 Franck

Vi tør ikke
fælde flere træer
BRÆNDE har vi nemlig nok af.
Der er „intet“ solgt det sidste år.
Med mere end 70 rummeter på lager skal
det sælges først. Det var januarorkanen i
2005 som væltede alt andet end det, vi
ville have fjernet, men den gav desværre
også en masse gratis brænde til lejrens
potentielle købere. Forstmæssigt er der dog
en del mere som bør fældes inden
opgaverne bliver for store.

Rydningsweekend på

HØJE
SANDBJERG
lørdag 8. april 9.00-17
&
søndag 9. april 10.00-16
(palmesøndag)
(bemærk ændrede datoer)
•
•
•
•
•
•
•

Hegnssætning- & reparation,
afbrænding af kvas,
indvendig rengøring før mange nye
kunder,
jord- og kabelarbejder i forbindelse
med Barak 5,
yderligere renovering af vindskeder,
brændekørsel,
og meget, meget mere.

Vinteren har forhåbentlig forladt os til den
tid, så udgravning til Barak 5 og evt. støbning
af fundament er kommet godt i gang.

Dertil er din hjælp vigtig.
DERFOR:
„Nål“ eller „løv“, vi kan det hele.
Prisen retter sig efter træsort og
forarbejdning,
Du kan støtte lejrkassen og dermed
vor mulighed for at forbedre lejren.

Ring til Franck på 45882044.

HUSK:

Meld dig til Franck på 45882044 eller
mail, så sørger vi for tørkost og
likvider.
Vær med til at skabe fremtiden
for Bjerget.

Generalforsamlingen og de gule ærter
den 20. april 2006
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Hjemmeværn
Bøftur
4. december 2005
Igen i år havde vi en god Bøftur med deltagelse af
mange jubilarer.
Vi lader billederne fortælle.

Der var mange tilskuere i lejrgaden - - -

- - - og også mange deltagere i paraden.

- - - og i det stort anlagte angreb på lejren.
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Ahnfeldt Mollerups legat overrækkes til SG Lars Christiansen

„Det unge bord“ - i god orden unde r frokosten - og noget senere på eftermiddagen.

Vedr. Bladet og Kompagniet

HUSK:

Bemærk, at AS-bladet ikke længere udsendes til
det personel, som ikke er medlemmer af AS. Dvs.
at I ikke kan gå ud fra, at AS nyheder er kendt af
alle i kompagniet. Kompagnichefen og Høje
Formand vil i nærmeste fremtid drøfte bl.a. dette
forhold, og forhåbentligt finde en god løsning.
Dette øger naturligvis behovet for, at vore
hjemmeværnsmedlemmer er aktive i kompagniet,
orienterer ikke medlemmerne om mulighederne i
AS og søger at få så mange som muligt af
personellet til at melde sig ind i foreningen.
Kun derigennem vil det gode samarbejde og
traditionelle samhør kunne bibeholdes.

Høje Formand udlovede på Bøfturen i 2004 og bekræftede det igen i år - at når

hjemmeværnsmedlem nr. XX i AS
melder sig ind, vil han/hun modtage hans sæt
af Hjemmeværnets manchetknapper.
Kun Høje Formand kender i dag tallet bag
„XX“, men han vil gerne afsløre så meget, at
nummeret er inden for rimelig opnåelig
rækkevidde.
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Vinterstue
lørdag den 10. december 2005
Popp og Pia Franck havde skruet et arrangement
sammen lidt efter samme koncept som den seneste
vinterstue i 1997 og årene forud. Messerne var
grundigt forvarmede allerede fra dagen før, og
vejret var, på trods af lidt dis, ganske acceptabelt.
Der havde meldt sig 19 deltagere, som kom lidt
efter lidt fra kl 14. I små hold gik man ud i Rude
Skov (eller hvor langt man nu nåede) for at samle
materialer til juledekorationer. Inspektionen havde
forud skåret et antal træskiver i flere diametre til
fri disposition.
Ca. kl. 15 samledes man i undermessen.
Aktiviteten var høj, samtalen gik lystigt, og en
tipskupon (med en af Høje Formand påpeget
beskæmmende unøjagtighed) blev hurtigt
genstand for deltagernes vilde gætterier. Svarene
tydede ikke på, at der er lagret meget om
foreningens fortid i medlemmernes hukommelse.
Sært nok var det Arne Jensen (som på trods af
megen deltagelse i arbejdet på Bjerget ikke var
vidende om indholdet) som opnåede 11 rigtige af
13 mulige. Nr 2 blev Johan Goth og Erling Heidler
på en delt andenplads med 10 rigtige. Derefter
faldt de rigtige svar til 7 og derunder.
Da „strabadserne“ var overstået og
arbejdsiveren var stilnet lidt af, serveredes gløgg
og æbleskiver mv. Alt faldt så heldigt ud, at
økonomien hang sammen med deltagernes bidrag
på 25 kr.
Omkring kl. 18 kunne ovnene bakkes af, og efter
oprydning, rengøring og udluftning kunne lejren
lukkes for årets sidste arrangement. Få dage efter
blev vandet tappet af og lejren gjort klar til vinteren.
Vinterstuen har allerede fundet plads på
programmet for 2006.
Skulle nogen have lyst til at afprøve egen viden,
gengives her tipskuponen (uden fejl).
De rigtige svar findes andetsteds i bladet.

Nr. Spørgsmål
Svar 1

Svar X

Svar 2

1 - Hvad er højest ?
Højbjerg
Høje Sandbj. Maglebjerg
2 - Hvornår blev HSB-området fredet ?
1920
1941
1949
3 - Hvornår blev AS stiftet ?
1866
1861

1868

4 - Hvem har ikke været Sandbjerginspektør ?
O. Schmidt
Løppenthien Sanddahl
5 - Høje Sbj’s 1. optiske telegraf er bygget i
1801
1814
1914
6 - Hvem gav os Høje Sandbjerg ?
H. B.-Pedersen E. With M. Guldbrandsen
7 - Kommunen Høje Sandbjerg ligger i er
Hørsholm
Birkerød
Søllerød
8 - Billedbogen om Høje Sandbjerg udkom i
1999
2002
2004
9 - Hvornår er AS-Århus stiftet ?
1918
1948
1936
10 - 1. kapskydning AS - P7/I7 ?
1920
1931
1936
11 - 1. fältsportstävling AS - P7/I7 ?
1938
1948
1958
12 - AS’s grund på Høje Sandbjerg udgør ca.
9 hektar
5 hektar
16 hektar
13 - Hvor langt hegn er der ca. om Høje Sbj. ?
550 m.
1400 m.
1850 m.
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Pia producerer gløgg
og æbleskiver.
Andre spiser dem
med velbehag.
Popp offentliggør
tips-resultatet.
Alle laver
juledekorationer.
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Feltsport
Feltsportssektionens Bøftur
3. december 2005
Peter Werling havde i år kringlet bøftursbanen
på et 30 år gammelt håndtegnet kort, som han
desuden havde spejlvendt. Postskærmene var
små med halvdelen ude i skoven til hver 5 points
og halvdelen gemt på selve grunden til hver 3
points, hvor postbeskrivelser som fyrsvamp,
spættehul i 4 meters højde, 3 m. fra damedas,
adgang forbudt og under hjelm var symptomatiske.
At han som ekstra krydderi havde lagt én af
poster i skoven ved en anden lille mose end den,
der var indtegnet på kortet, hører trods Erik
Folkersens energiske protester, med til billedet af
en spændende bøftur.
Da regnen ventede med at falde til efter løbet,
og kulden var til at bære, fandt alle ganske mange

poster. Dette, sammen med et fintfølt handicap,
gav en tæt konkurrence, hvor 1.feltsportsinspektør for første gang vandt. Måske skyldes
det hans begrænsede åndsevner, som ikke tillod
ham at spejlvende kortet inde i hovedet, hvorfor
han sås løbende med bagsiden af kortet højt
hævet mod den grå vinterhimmel for at skimte det
retvendte billede gennem det tynde papir.
Turen sluttede, som den bør med alle de
traditionelle frokostpakker, recitativer, muntre
sange og udveksling af historier og sidste nyt,
inden vi blev behørigt hjembragt af vores kærlige
og forstående ægtefæller.

Birger - 1. feltsportsinspektør og vinder
Deltagerne + afhentende ægtefæller på vej til
Toppen. Bemærk posten ved spættehullet oppe
i venstre hjørne midt i ringen.

Birger Hoff
Vagn Lauersen
Erling Heidler
NEO Hansen
Nis Schmidt
Erik Folkersen
Torkild Glaven
Carsten Sveding

Løbstid
i min.
74
89
78
88
89
88
82
94

Poster
á 3 pts
20
20
20
18
20
14
20
15

Poster Post-pts
á 5 pts
i alt
17
145
17
145
12
120
13
119
11
115
10
92
7
95
13
110

Pts for
løbstid
16
1
0
0
0
0
0
-12

Handicap
10
20
40
20
10
30
20
10

Points
i alt
171
166
160
139
125
122
115
108

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8

Samt Mogens Løppenthien og Aksel Iversen, som beklageligvis fik forfald
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N.E.O.

Peter (læser resultaterne op)

Carsten

Erik

Nis

Vagn

Erling

Feltsportssektionens planlagte arrangementer
Onsdag
Lørdag
Søndag
Weekend
Fredag
Lørdag
Lørdag

1. marts
6. maj
21. maj
17.-18. juni
24. august
16. september
September-oktober
2. december

Årsmøde
Klubmesterskab - orienteringsløb
AS-ROK
P7-AS
DM-feltsport - AS arrangerer
Klubmesterskab - O-biathlon
Nogle skydedage
Bøftur

Reservér allerede nu datoerne
20. april
23. juni
20. august
9. december

Hos 1. feltsportsinsp.
Bjerget
???
Revingehed
Jægerspris
Bjerget
Kalvebod
Bjerget

Husk også de fælles AS arrangementer

Generalforsamling med gule ærter
Sct. Hans aften
Fælles AS-dag - Skovtur
Vinterstue

Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
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Skydning
Terrænskydning
27. november 2005
Ni skytter mødte op på Høje Sandbjerg, og banen
blev hurtigt stillet op.
Første skydning foreløb problemfrit, mens vi blev
nødt til midlertidigt at stoppe den anden.
Et vandrende par havde - lidt undskyldeligt skulle
det vise sig - forvildet sig ind på området. Det var
sket, fordi de havde søgt hjælp af en GPSnavigator til at finde Høje Sandbjerg, og den havde
plottet en kurs, som gik gennem AS‘s grund og
dermed også sikkerhedsområdet for vores
skydning.
De havde i øvrigt heller ikke bemærket vores
skilte med Adgang forbudt. Efter at parret var blevet
sent tilbage, kunne skydningen fortsætte med disse
resultater:

Alex Datcu
Mathias Hertz
Niels Lund
Anders
Morten Knudsen
Ole Hasselbach
Jakob Andersen
Christian Øelund
Lis Bentzen

50 / 15
45 / 14
44 / 14
38 / 12
36 / 13
35 / 14
31 / 10
30 / 11
30 / 9

Her har vi muligvis et punkt, som vi bør have
undersøgt nærmere. Det kan da vist ikke være
rigtigt, at en GPS anvisning til et offentligt sted
fører dig ind over private områder, hvor der oven
i købet skydes. Det er i hvert fald ikke særligt
betryggende.

Andet hold gør klar til slå hul på isen ved
sidste station
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Søen er dækket
af is, men ingen
skød genvej over
den.

Alle arbejder
hårdt ved Villaen
for at komme til
at skyde

Álle arbejder
hårdt ved Villaen
for at kunne
komme hjem

Vippemålet blev
også anvent
denne gang og
man ser
konsruktøren
Alex bære det.
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Skydesektionens terminsliste
(se også foreningens hjemmeside)

Københavns Skyttecenter, Kalvebod
Hver lørdag i sommermånederne (- juli)
10.00-12.00
12.00-16.00

Pistol
25 m.
Gevær 200 & 300 m.

Henvendelse
Gevær Finn Scheibye
Pistol
Jacob W. Andersen

4817 0854
3810 3763

Skydehuset, DGI-byen
Hver tirsdag kl. 19.00 - 22.00
Gevær cal .22
Pistol cal .22
Henvendelse
Mathias Hertz

15 m.
15 m.

2251 1482

Terrænskydning
Henvendelse
Morten Hammer

4396 9872

AS arrangementer
Der udsendes særlige invitationer
? april / maj
17.-18. juni
23.-24. sept.
? oktober
? december

Præmiefest
AS-P7
Universitetsmatch
Skydermøde
Juleafslutning

Bjerget
Revingehed
København
DGI-byen
DGI-byen

Husk også de fælles AS arrangementer
20. april
23. juni
20. august
9. december

Generalforsamling
Sct. Hans aften
Fælles AS skovtur
Vinterstue

Bjerget
Bjerget
Bjerget
Bjerget
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HUSK:

Generalforsamlingen og de gule ærter
den 20. april
og
Rydnings-weekend
den 8.-9. april

Svar fra
side 12
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

2
2
X
2
1
1
2
X
2
1
X
1
X
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