
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nr. 1 - Februar 2014 - 78. årgang 
 
 

 

 
 

bl.a. 

 

 Generalforsamlingsindkaldelse side 3 
 Foreningen - aktiviteter side 4 
 Formanden side 5 
 Salg side 6 
 Gymnastik side 6 - 7 
 Hjemmeværn side 8 - 9 
 Høje Sandbjerg side 10 - 12 
 Feltsport side 13 - 15 
 Skydning side 16 - 19 

  



 

 
Formand 
 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 og mail skal sendes til kontoret. 
 

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

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2042 1752 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 503 3551 
  Reg. nr. 3001 konto nr. 5033551 
 

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 4580 2355 
 

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

 Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
 Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
 Udlejning: Anders Poulsen 3963 4051 / avpoulsen@mail.dk 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@as-kbh.dk 
 Redaktion 
  Niels Lund Christensen 2855 5499 
   redaktion@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 12. maj 2014. 

 
Afleveret til postvæsenet den 28. februar 2014. 

 

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

Tryk og forsendelse: AP Data Aps, Tølløsevej 27, 4340 Tølløse 
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Nr. 1 - Februar 2014 - 78. årgang 
 

Forsidebilledet: Stormfælde i Rude Skov - se også side 8 

 
 

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

 

Indkaldelse til 
 

Akademisk Skytteforenings ordinære generalforsamling 
 

som afholdes 

 

onsdag den 30. april 2014, 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 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

kl. 18.30 Inden generalforsamlingen - serveres en sandwich med øl eller vand. 

 Samlet pris 50 kr. 
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise,  

men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen 

- senest 25. april til kontoret -  

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

 
(den traditionelle forlorne skildpadde udgår p.gr. af ombygningen på Bjerget) 

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

 

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

 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
bedes dette også meddelt kontoret. 
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 8. marts 3881 Thomas Fjeldborg 50 år 
 18. marts 4192 Lis Bentzen Mørk 65 år 
 24. marts 4262 Peter Joseph Henriksen 30 år 
 27. april 1633 Bertel Peder Faaberg 90 år 
 13. maj 4002 Carl Helman 45 år 
 23. maj 4364 Henrik Lindegd. Thomsen 30 år 
 25. maj 4196 Erik Hermansen 75 år 
 28. maj 190 Åge Andersen 95 år 
 
 

 
Runde fødselsdage 2014 

 

Planlagte arrangementer i 2014 
 
3. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole (se side 7) 
??. januar   Skydning  Sæsonstart  DGI-byen 
17. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinspektøren 
------------------ 
22. marts   Skydning  Sæsonstart  Kalvebod / SKAK-huset 
30. april  18.30  Forening  Spisning Bjerget 
30. april  19.30  Foreningen  Generalforsamling  Bjerget (se side 3) 
4.-5. april 10.00 Sandbjerg  Oprydning efter storm Bjerget (se side 10) 
10. april/maj   Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget / Rude Skov 
27. maj  17.00  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole (se side 7) / Bjerget 
5. juni  Hjemmeværn Rundvisning museum Tøjhusmuseet (se side 9) 
14. juni  Foren+Sky+Fsp AS-P7 København 
21. juni  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 
23. juni  19.00  Foreningen  Sct. Hans aften  Bjerget 
??. august  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 
??. august  Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 
??. september  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Skole (se side 7) 
11. september  Feltsport Geværtræning Bjerget 
18. september  Feltsport Geværtræning Bjerget 
20. september ?? Feltsport Åbent klubm. O-biathlon Bjerget / Rude skov 
??. sept./okt.  Sandbjerg Efterårsklargøring Bjerget 
27.-28. sept.  Skydning Universitetsmatch Oslo 
??. oktober  Skydning Pistol terræn Bjerget 
??. oktober  Skydning Sidste skydedag langdist. SKAK-huset 
6. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 
7. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
??. december 18.00 Gymnastik Juleafslutning Skole / ??? 
??. 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 
 

 

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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Kære medlemmer 
 
Akademisk Skytteforening har endnu engang 
taget hul på en ny sæson. 2014 vil på en række 
områder forhåbentligt ligne de tidligere år, men 
netop i år vil der imidlertid også være en del 
særlige forhold. 
 
Et af vore mange kloge medlemmer - jeg hu-
sker ikke hvem - sagde engang noget i retning 
af: ”Sommetider kan man være i tvivl, om det er 
AS der har en ejendom, eller om det er Bjerget, 
der har en forening”. Netop i 2013 og 2014 kan 
man godt komme i tvivl, for det er uomtvisteligt, 
at vi i relation til Bjerget har en række store sa-
ger og projekter, der er meget arbejdskræven-
de. Her tænkes naturligvis først om fremmest 
på vores store renoveringsprojekt, der netop 
her i februar for alvor er gået i gang. Inden vi er 
kommet så langt, er der imidlertid lagt mange 
kræfter i fundraising, projektbeskrivelse, ud-
budsforretning og rydning af bygninger m.m.  
 
Af andre tidskrævende projekter i relation til 
Bjerget kan nævnes ansøgning om og udførel-
sen af anlæggelse af P-plads og delvis oprens-
ning af søen. Den mest slidsomme sag er imid-
lertid fredningssagen, der bl.a. indeholder pla- 
xxxxx 

ner om anlæggelse af en offentlig sti langs nord-
skellet. Denne sag er endnu ikke afgjort, og AS 
kæmper en indædt kamp for at forhindre frednin-
gen, eller sekundært at mindske ulemperne for 
foreningens virke på vores eget område. 
 
Som om disse sager ikke er nok, er vi også ble-
vet påført et anseeligt ekstraarbejde i forbindelse 
med de to stormfald i efteråret, som har væltet 
adskillige træer på grunden. 
 
De her anførte projekter er nøjere beskrevet i 
bladet, men jeg vi gerne på dette sted rette en 
stor tak til især Sandbjerginspektionen, men og-
så til alle andre, der med hårdt slid eller særlige 
kompetencer har bidraget til at gennemføre pro-
jekter og løse sager til fordel for AS.  
 
Sidste år gennemførte vi AS - P7 uden svenske-
re. Det håber vi ikke bliver tilfældet i år. Vi har 
inviteret P7`s idrætsforening, SKIF, til Køben-
havn lørdag den 14. juni. 
 
Sluttelig håber jeg, at mange af jer benytter mu-
ligheden for at deltage i foreningens såvel 
sportslige som sociale arrangementer. 
 

Formanden 
 

 
 

HUSK: Generalforsamlingen - 30. april 
(se side 3) 

 

HUSK: Oprydning på Bjerget - 5.-6. april 
(se side 10) 
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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 / kontor@as-kbh.dk 
 

eller spørg i sektionerne 
og på Bjerget 

 

 

MOTIONSGYMNASTIK FOR MODNE MÆND 
 

Akademisk Skytteforenings Gymnastikafdeling dyrker motionsgymnastik på 

Brønshøj Skole, tirsdage præcis kl. 17.00 – 18.30 
og 

Korsager Skole, fredage præcis kl. 17.00 – 18.30 

Der er plads til enkelte flere deltagere på holdet begge dage, men bedst plads fredag, 

- du kan også komme begge dage. 

Alderen er 45+ til 80+, men vi ser gerne yngre deltagere. 

Vor dygtige instruktør har vi haft de seneste ca. 17 år. Det er Leif, som i mange år har været 

idrætslærer på Politiskolen. Han ved, hvad vi har brug for, og hvad vi kan tåle, f.eks. skal  

rygsmerter trænes væk, og led med gigt skal bevæges og have muskulaturen styrket. 

Og så har vi det hyggeligt med hinanden. 

Se på vor hjemmeside www.as-kbh.dk om AS Gymnastik er noget for dig. 
 

 

 

Gymnastiksektio-

nen har indrykket 

denne annonce i 

den lokale Brøns-

høj-Husum Avis. 

Da de gjorde det 

sidst, resulterede 

det i nogle nye 

medlemmer, og 

det er håbet, at 

det også denne 

gang vil vise sig at 

have positivt re-

sultat. 

  

http://www.bensonandclegg.com/
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Motionsholdet gør gymnastik tirsdag og fredag 
i perioden september - medio maj. 
 

 Tirsdag kl. 17.00 præcis - 18.30  
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7, dren-
gesal 105 (indgang B i skolegården og ½ 
trappe ned!). 

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

 
 

 

Sommerafslutning 
 

tirsdag 27. maj i salen 
 

efterfulgt af spisning 
på Bjerget. 

 
Tilmelding nødvendig. 

 

Pokaler, juleafslutning mm. 
 
AS modtog i 2013 en henvendelse fra Aage 
Bruuns søn Palle, om foreningen var interesse-
ret i hans fars (skytte 711) to sølvpokaler. Det 
var foreningen, og det blev pålagt Gymnastik-
inspektionen at finde rette anvendelsesmulig-
heder. 
 
Den store pokal bærer inskriptionen:  
Skyttefesten 1908 - Til Akademisk Skyttefor-
enings bedste Gymnastiker - fra Alex Foss - 
Tildelt Stud. polyt. Nr. 711 Aage Bruun. 

 
Den lille pokal bærer ikke inskriptionen, men 
der er på hver side et relief, hvor det ene øjen-
synligt er med græske guder, og hvor det andet 
formodentlig er Silkeborg Borg, omkranset af 
teksten:  
7. Alm. Danske Skytte og Gymnastikfest Silke-
borg 1908. 
 
Der er endnu ikke fundet passende anvendelse 
for den lille pokal, men Gymnastikinspektionen 
har bestemt, at den store pokal skal være van-
drepokal og hvert år tilfalde den gymnast, der 
stiller sit hjem til rådighed eller på tilsvarende 
måde skaffer husly for juleafslutningen med den 
traditionelle spisning af gule ærter inkl. passen-
de, traditionel dessert. 
 
Der graveres ikke på pokalen, men juleafslut-
ningen vil hvert år blive passende refereret i 
xxxxxx 

 
 

Juleafslutning - gule ærter hos Tholanders. 

 

bladet, og det passerede overgår på den måde i 
historien. 
 
I 2013 - 10. december - var det familien Tholan-
der, der som så ofte før stillede deres private 
hjem til rådighed for den refererede festivitas, og 
fru Annelise modtog pokalen på familiens veg-
ne. 
 
Ved samme lejlighed blev Krafts mindepokal for 
flid og godt kammeratskab overrakt til Keld Se-
rup. 
 
Forårssæsonen er godt i gang, og en annonce-
ring i den lokale avis har resulteret i nye med-
lemmer, som hermed bydes velkommen. 
 

PML/VNJ 
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Bøftur på Bjerget 
 

1. december 2013 
 
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da 
en blandet skare af nye og gamle mødtes på 
Bjerget til årets bøftur. Næsten alt gik efter tradi-
tionerne (det blev hvisket i krogene, at det var 
NOVA, at der var sendt invitationer ud til ”kun” 30 
års-jubilarer).  
 
Dog indledtes bøfturen med officiel overdragelse 
af værdigheden som Høje Kjæft fra 3818 Peter 
Pajhede Nielsen (LXIX) til 4296 Rune Iversen 
(LXX), der derefter på bedste vis fortsatte i sam-
me ånd som vanligt med flittig brug af den nye 
sangbog.  
 
Tak til Peter for mange gode år som Høje Kjæft 
og tak til Inge og Jørgen Pangels mindelegat, der 
giver støtte til den fortsatte afholdelse af arran-
gementet.  
 

3903 og 3916 Jacques og Kirstine Hermann 
 

Billeder er venligst taget ved 
4413 Jacques Hermann. 

 

Bøftursparaden 
 

 
 

Overdragelse af bøflegatet til 4386 
Troels Myken af den skide under-
kjæft 3975 Claus Pajhede Nielsen. 
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Uddeling af rødvinslegatet til ældste jubilar 
2966 Mogens Løppenthien (62 år) ved tidli-
gere AS Formand 3740 Erling Heidler. 

Udlevering af et sæt frugtsommelige ugleman-
chet-knapper til den nye Høje Kjæft LXX 4296 
Rune Iversen overrakt af inspektør for hjemme-
værns-sektionen 4241 Christian Bergqvist. 

 

    
 

Højbordet, hvor manchetknapperne behø-
rigt beundres - 3740 Erling Heidler, 4296 
Rune Iversen, 3818 Peter Pajhede Nielsen 
og 4241 Christian Bergqvist. 
 

De 4 seneste Kjæfter: Kjæft LXVI, 3505 Kay 
Søren Nielsen, kjæft LXVII, 3918 Flemming 
Frank, kjæft LXVIII, 3844 Niels Heine Jørgen-
sen og kjæft LXIX, 3818 Peter Pajhede Nielsen. 

 
 

Besøg på Tøjhusmuseet 
Grundlovsdag 

 
AS hjemmeværnssektion arranger rundvisning 
på Tøjhusmuseet 5. juni (Grundlovsdag) mel-
lem 13 og 15. Tøjhusmuset har i øjeblikket to 
udstillinger af særlig interesse for AS omfatten-
de 1864 udstillingen og Den Fjerne Krig om 
Afghanistan. Mens den første bl.a. viser en AS 
xxxxxx  

Uniform, som illustration på de mange frivillige 
foreninger, som kan føre sin historie tilbage til 
1864, har flere medlemmer af AS gjort tjeneste i 
Afghanistan. AS hjemmeværnsektion har derfor 
arrangeret en særrundvisning, hvor medlemmer 
af AS vil gennemgå de to udstillinger samt Tøj-
husmusset øvrige udstillinger. 
 
For nærmere information og tilmelding kontakt  

HJV Inspektør Christian Bergqvist  
på hjv@as-kbh.dk 

 

 

HUSK: Generalforsamlingen - 30. april 
(se side 3) 

  

mailto:hjv@as-kbh.dk
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I skovens dybe stille ro 

- - - der lyder motorsaven 
 
Som nævnt i sidste nummer, var stormen i ok-
tober hård ved mange træer, der knækkede 
eller blev revet op med rode. Stormen i decem-
ber fulgte op og væltede bl.a. kirsebær og bøg.  
 
Efter arbejdet med at klargøre bygning 2 og 3 til 
renovering har inspektionen kastet sig over 
fældning, opskæring og kløvning af de enorme 
mængder vindfældet træ. Vi indledte gennem to 
arbejdsweekends i januar, men er fortsat både 
på hverdage og i weekends derefter. I tunge 
sikkerhedsstøvler, skærebukser, hjelm, visir og 
høreværn trampes gennem den tunge sne be-
væbnet med motorsave til vindfælderne. At føle 
sig som svensk skovarbejder, køligt at vurdere 
hvor snittet skal ligge for at undgå træets laten-
te spændinger, får mit machohjerte til at svul-
me. I skrivende stund er regnen ved at vaske 
sneen bort, og så er det tid at køre de mange 
triller til brændepladsen til kløvning. 
 
Gemmer der også i dig en lille svensk skovar-
bejder, har du motorsav og sikkerhedsudstyr og 
en ovn at bruge brænde i, så kom og køb et 
træ. Det bliver billigt. Kom op på Bjerget en dej-
lig forårsdag f.eks. med familie og madkurv og 
opskær dit træ, som du kan køre bort i din trai-
ler til kløvning og tørring derhjemme. Men du 
kan også deltage i de fælles brændedage og 
sammen med andre medlemmer af Sandbjerg-
familien fylde skuret op med nykløvet træ. 

Ubudne gæster på  
Høje Sandbjerg 

 
Som beskrevet af Birger Hoff så har Allan og 
Bodil været på et kort men heftigt besøg, hvor 
de rev og hev i vores træer, så mange af dem 
væltede eller knækkede. Så derfor skal alle 
mand alle af hus og vise, at man er en student. 
 
Så kom til hjælp og ryd op på Bjerget i  

weekenden 5-6 april fra kl 1000, 

til I ikke kan mere. 
 

Der vil - som tak for indsatsen - blive givet fro-
kost og dram (3 stk. højtbelagt smørrebrød og 
en ostemad). Derfor vil det være dejligt med en 
tilkendegivelse om, hvornår I kommer. Der er 
brug for folk til traktorkørsel - bålafbrænding - 
skæring af træ - flækning med maskine - udjæv-
ning af muldvarpeskud - renholdelse af rende-
stenene og belægningen ved mindetavlen, så 
har du kun to timer til rådighed, så er der også 
noget, du kan hjælpe med. Samtidig kan du/I se, 
hvordan det går med renoveringen eller se Bjer-
get for første gang (nye medlemmer M/K). 
 

Tilmelding til hjælp til 
tlf.: 3012 6830 eller bannow@paradis.dk . 

 

Mvh - Sandbjergassistent 3901 Bannow 
 

PS: Gæt hvilke sang, som lettere omskrevet er 
flettet ind i teksten. Der er en flaske antagelig 
god rødvin på højkant. Svar sendes til ovenstå-
ende e-mail. 

  

mailto:bannow@paradis.dk
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Renovering af bygning 2 og 3 
 
Denne fase af arbejdet med at forynge vor dej-
lige gamle lejr, så den ved 100-års jubilæet står 
klar med fem moderne, isolerede og velindrettet 
bygninger, er nu i fuld gang. Projektet er en di-
rekte videreførelse af min forgænger Henrik 
Francks tanker. Vi har anvendt de tekniske løs-
ninger, han udviklede i forbindelse med renove-
ringen af bygning 1 og 4, og vi har genanvendt 
hans tegninger i udstrakt grad. I det ydre, vil 
kun de nye tage og Velux vinduerne kunne ses, 
men hele bygningsmassen vil blive isoleret, 
gulve, vægge og tage. Kloak- og vandinstallati-
onen bliver fornyet, og køkken og opvask mo-
derniseret efter storkøkkenprincipper. Alt som 
forelagt på generalforsamlingen i 2010. 
 
Når vi er færdige, vil du derfor opleve under-
messen i bygning 2 som depotmessen i byg-
ning 1, dvs. med 10 cm indvendig isolering på 
væggene afsluttende med en hylde, loftsplader 
på undersiden af spærene med isolering bag og 
indsænkede Velux vinduer, udskiftede stolper, 
hvor det har været nødvendigt, og med en stå-
højde, som er ca. 24 cm større, da hele gulvfla-
den i de renoverede bygninger bliver i samme 
kote. I opvasken kommer der også isolering på 
ydervæggene, som bliver flisebeklædte. Opva-
skebordet flyttes ud mod lejrgaden, så opva-
skemaskinen kan få afsætteplads på begge 
sider. Gulvene i opvask, mellemgang og køk-
ken får en sammenhængende flisebeklædt 
overflade med gulvafløb. I køkkenet dækkes 
væggene, som isoleres med hulrumsfyld, også 
med fliser. Der kommer nyt komfur og et stort 
industrikøleskab, og døren til mellemgangen 
erstattes med en skydedør. Mandskabsmessen 
i bygning 3 får en ny beklædning på undersiden 
af spærene, da det har vist sig, at de ikke var 
kønne nok til at kunne fritlægges som i bygning 
4. Der kommer også her isolering bag pladerne. 
Gulvet bliver ca. 7 cm højere for at være i 
samme kote som de andre gulve. Begge mes-
sers nye betongulve behandles med en 4 mm 
tyk tokomponent epoxymaling, slidstærk som et 
fabriksgulv og nemt at gøre rent. 
 
I november måned har inspektionen sammen 
med vor rådgivende ingeniør udarbejdet byg-
geansøgning til Rudersdal Kommune, som en-
deligt modtog den 6. december 2013. 

 
 

 

 
Derefter kastede vi os over udbudsmaterialet. 
Det blev tilsendt udvalgte entreprenører 6. ja-
nuar, og i ugerne efter har vi haft besigtigelser 
og spørgemøder. Det sluttede med at vi 21. 
januar modtog 4 tilbud, som alle levede op til 
vore forventninger. Vi valgte på bestyrelsesmø-
det 29. januar det billigste, som var Skou Grup-
pen A/S fra Hørsholm. En byggeleder er udpe-
get, og første byggemøde har været afholdt. 14. 
februar fik vi Kommunens tilladelse til ændring 
af tagene. Alt synes nu på plads, og når I læser 
dette skulle arbejdet være i fuld gang. For at 
billiggøre projektet og sikre, at vi ikke blev over-
rasket over råd eller andet, har inspektionen i 
december først tømt og siden demonteret byg-
ningerne. På billederne ses de rå vægge og 
undertage. Installationerne er fjernet og alt, som 
ikke skal genbruges, smidt ud. 
 
På foreningens hjemmeside www.as-kbh.dk 
kan du se og læse meget mere om projektet 
under ”Nyt fra inspektionen” 

  

http://www.as-kbh.dk/
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Fredningssagen 
nær afgørelse 

 
De sidste to år har Fredningsnævnet for Kø-
benhavn arbejdet med det fredningsforslag, 
som Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen 
sammen har fremsat, kaldet Søllerød Natur-
park. Og nu foreligger forslag til afgørelse, som 
strammer den aktuelle fredning og etablerer en 
offentlig sti mellem Toppen og Rude Skov, sik-
kert delvis hen over vort øvelsesområde. 
 
Baggrund: Da sagen kom frem var der tale om 
offentlig adgang til hele øvelsesområdet. Sam-
men med naboerne gik vi i offensiven og fik 
forslagsstillerne til at ændre deres oplæg. Det 
rettede mange pudsigheder, men fastholdt et 
ønske om en sti mellem Toppen og Rude Skov. 
Også det har foreningen gjort indsigelser imod, 
og nu foreligger Fredningsnævnets forslag til 
afgørelse.  
 
De lægger sig midt i mellem det oprindelige 
forslag og det tilrettede, men afgør, at der er 
brug for en offentlig sti langs nordskellet, og at 
en del af stien skal ligge på vor grund. Og de 
anmoder os om at fremsætte vore erstatnings-
krav. 
 
Grundlæggende vil kommune og Naturstyrelse 
blot samle og forenkle de mange eksisterende 
fredninger. Men for vort vedkommende er der 
tale om egentlige stramninger. Dels kræves 
formelle plejeplaner, før vi kan fortsætte plejen 
af området, dels er der nye krav til udendørs 
belysning, ligesom skiltning og opsætning af 
xxxx 

 

hegn bliver forbudt. Men værst er ønsket om en 
offentlig sti parallelt med Høje Sandbjergvej hen 
over vor grund. 
 
Vi har brug for fred, ikke erstatning.  
 
Akademisk Skytteforening har derfor svaret 
Fredningsnævnet, at erstatningskravet er af-
hængigt af, hvor stien kommer til at gå. Lægges 
den nord for skellet, bliver kravet moderat, men 
jo mere syd stien lægges, jo større er vore krav, 
afsluttende med over 2 mio. kr. hovedsagelig 
baseret på fald i lejeindtægter og reelle udgifter 
til midlertidig afspærring ved stævner med skyd-
ning. Fastholder Fredningsnævnet en sti, kom-
mer erstatningen til at fastsættes af Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
Har du forbindelse til de højere magter, så bed 
for os. 

Sandbjerginspektøren 

 

 

 

 
 

Uglen 
venter 

Uglekasser 
 

I sidste nummer fortalte vi, at der 
skulle opsættes tre uglekasser. 
Her ses Sandbjerginspektøren på 
en imponerende klatretur højt op-
pe i et stort træ i færd med at 
sætte én af kasserne op. 
 

 

 

Bliv Sandbjerger - hjælp til med 

at holde lejren i god stand. 
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Åbent klubmesterskab 
i orienterings-biathlon 

 

19. oktober 2013 
 
I skæret af efterårets gyldne farver afvikledes 
AS’s åbne klubmesterskab i O-biathlon. Stæv-
net udgør en del af Dansk Biathlon Cup, og fle-
re af landsholdets løbere havde således fundet 
vej til Høje Sandbjerg. 
 
I alt startede var der 26, der stillede op til start, 
heraf 4 fra AS. Mesterskabet gennemføres som 
en samlet konkurrence, i rækkefølgen: 

 300 m løb. 

 2x5 skud liggende over 50 m mod Kurvi-
nen faldmål. 

 300 m løb. 

 2x5 skud stående over 50 m mod Kurvi-
nen faldmål. 

 3 km punktorientering, med 5 punkter i og 
5 udenfor banen. 

 fri orientering (klasserne H21, H45, H55 
samt D21 og en intro-klasse). 

 
Birger Hoff havde tilrettelagt en udfordrende 
punktorienteringsbane, som gav deltagerne 
gode udfordringer. Ligeledes var orienterings-
banerne, som Troels Christiansen stod som 
ansvarlig for, spændende med både lange og 
korte udfordrende delstræk. 
 

 
 
 
Udvalgte resultater 

(det noterede resultat er summen af samlet 
løbstid (rækkerne havde forskellige baner), 
ikke træffere og fejl mm i punktorientering) 

 
H 21 (11 startende) 
 1 Ulrik Nielsen AS 104,44 
 2 Thomas Jensen Kolding OK 114,57 
 3 Jes Mose Jensen AKIF 118,41 
 
H 45 (3 startende) 
 1 Kent Pihl Roskilde OK 110,56 
 
D 21 (3 startende) 
 1 Lea Reime Farum OK 104,44 
 
H 55 (6 startende) 
 1 Peter Werling AS 119,23 
 2 Karsten Richardt Køge OK 149,05 
 3 Jorgen Pedersen AS 149,12 
 6 Niels-Erik O. Hansen AS 174,08 
 
Intro (3 startende) 
 1 Allan Nielsen THOK 111,02 
 
Klubmester 2013 blev Ulrik Nielsen som i sik-
ker stil også vandt H21-klassen. Peter Werling 
vandt H55, som var den anden klasse hvor AS-
deltagere deltog. 
 

 

HUSK: Generalforsamlingen - 30. april 
(se side 3) 

 

HUSK: Oprydning på Bjerget - 5.-6. april 
(se side 10) 

 

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

 

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

7. december 2013 
 
Årets bøftur var organiseret af sidste års vinder 
Carsten Sveding. Temaet var et potpourri af ”det 
bedste og værste” af tidligere Bøfture, som Car-
sten havde oplevet og hørt om siden sin indmel-
delse i AS Feltsport i 2002: Korthusk, almindelig 
orientering, fotografier af ”velkendte” steder i 
Rude Skov, kendskab til geografien omkring 
Revinghed, feltsportsinspektørens hjemegn Ski-
ve og detail-viden om Høje Sandbjerg skulle 
hjælpe de garvede feltsportere sikkert gennem 
Bøfturen.  
 
Målet var, at det for deltagerne ikke måtte være 
en succes oplevelse (ingen skulle finde alle po-
ster) og ej heller en ydmygelse (alle skulle have 
mindst en post) Det lykkedes til fulde, idet det 
maksimale antal fundne poster var 13 af 21 po-
ster, og en enkelt deltager ”NN” måtte nøjes 
med 3 poster, hvor af én var et fejlklip. Dagsfor-
men påvirkede også løbstiden væsentligt, og 
der var stor spredning i mål. 
 
Disse faktorer - kombineret med et sædvanligt 
tendentiøst handicapsystem - gav et resultat, 
som adskilte sig fra tidligere år, hvor visse med-
lemmer (bl.a. Peter Werling) har fejret mange 
triumfer. Peter blev i år ydmyget og straffet for 
sit optimistiske tidsforbrug. Til gengæld var Bir-
ger Hoff en sikker vinder og ville også have væ-
ret det uden handicapsystemet.  
 
De pauvre resultater lagde umiddelbart en 
dæmper på den indledende del af frokosten, 
men efter indtagelse af mad og drikke, recitati-
ver og sange nåede stemningen atter sædvanli-
ge muntre højder.  
 
Dagen blev afsluttet traditionstro med en tur på 
Bjerget godt ”støttet” af vores bedre halvdele. 
 
Vi glæder os til Birgers påhit på Bøftur 2014. 
 
 
 
Start 

 Mål 
  Præmieoverrækkelse. 
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Høje Formand Aksel Iversen, danmarksmester (O-biathlon individuel, stafet og hold) og klub-
mester (O-biathlon) Ulrik Nielsen, feltsportsinspektør og klubmester (O-løb) Carsten Sveding, 
Jørgen Nielsen, Niels-Erik O. Hansen, danmarksmester (O-biathlon stafet og hold) Troels 
Christiansen, vinder DM-feltsport (veteran 2) Peter Werling og Sandbjerginspektør og bøfturs-
vinder Birger Hoff. Bag kameraet sad ordstyreren Johan Goth og X-formand Erling Heidler. 

 

Årsmøde og kalender 2014 
 
Som det ses på billedet, var der pæn tilslutning 
til feltsportssektionens årsmøde 17. februar hos 
feltsportsinspektøren. 
 
Som sædvanligt blev præstationerne i 2013 og 
planen for 2014 gennemgået og drøftet. 

 
 
 

Sektionen fortsætter aktiviteterne, men nu dog 
med vægt på O-biathlon, som synes at være 
fremtidens sport for AS. Det blev også besluttet 
at ændre praksis, hvor vinderne af klubmester-
skaber skal være banelæggere næste år, så fra 
nu af skal dette ikke afskrække medlemmerne 
fra deltagelse med frygt for at vinde. 

 
 

Mandag 17. februar Årsmøde Hos feltsportsinspektøren Carsten Sveding 

Tirsdag 25. marts Feltsportskursus start Holtehallen / Rude Skov Erik Brühl 

Onsdag 30. april Generalforsamling Bjerget Foreningen 

Lørdag 10. maj Klubmestersk. O-løb Bjerget / Rude Skov Erling Heidler 

Torsdag 29. maj SM stafet Nordsjælland FIF 

 Ukendt ? DM O-biathlon 

Lørdag 14. juni AS - P7 København AS 

Mandag 23. juni Sct. Hans aften Bjerget Feltsportssektionen 

 10.-13. juli VM O-biathlon Storkow, Tyskland 

Fredag 29. august ? DM feltsport 

Torsdag 11. sept. Træningsskydning Bjerget Nis Schmidt & 

Torsdag 18. sept. Træningsskydning Bjerget  Carsten Sveding 

Lørdag 20. sept. ? Åbent klubm. O-biath. Bjerget / Rude Skov ? 

Lørdag 6. december Bøftur Bjerget / Rude Skov Birger Hoff 
 

Aktiviteter med fed skrift arrangerer vi selv. 
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Juleskydning 
 

17. december 2013 
 
Igen i år myldrede det med AS’ere i DGI-byen 
for at se, hvem der var bedst til at skyde jule-
stjerner af juletræer. Der var også stort tilløb til 
den traditionelle gløgg og æbleskiver. 
 
Finn stod for uddelingen af skiver, og Betina 
startede med at ordne forplejningen. På et tids-
punkt var der krisestemning henne hos Finn, da 
der var lavet færre skiver end der var skytter. En 
hurtig indsats klarede dog krisen, og et ekstra 
stort bundt af skiver fremkom, så alle kunne 
skyde, så mange gange de lystede. Der var 
nemlig flere som skød på forskellige måder med 
forskellige våben. 
 
De fleste brugte foreningens våben, men enkel-
te medbragte egne våben, hvor en af riflerne var 
et stykke ud i højteknologi og bålfarvning. 
 
Efterhånden som skytterne blev færdige med de 
forskellige skydninger, var der tid til at styrke sig 
i gløgg og de lune æbleskiver, som der var mas-
ser af - så mange, at vi ikke nåede at komme 
igennem dem alle, mere herom senere. Desu-
den gik hyggesnakken lystigt. 
 
For pistol var der frit valg mellem én- og to-
håndsfatning, og riflerne kunne vælge mellem 
fritstående eller anlæg, så alle havde en chance 
for et godt resultat. Som tidligere år var det Beti-
na som stod for sammentællingen på hendes 
hårde, men retfærdige måde. Hvis et hul rørte 
kanten blev det meldt ude, og hvis hullerne 
overlappede så meget, at det var svært at se, 
hvor mange der var, var det igen Betina, som 
suverænt afgjorde sagen. Finn ville ikke blande 
sig. 
 
Aftenen sluttede af med præmieuddeling for de 
fire kategorier. Her var der så mange gode re-
sultater, at de resterende poser med æbleskiver 
til sidst blev brugt som præmier sammen med 
vinen. 
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Resultater 
(hvis en skytte har skudt flere gange i en 
skydning, er kun den bedste taget med). 

 
Gevær - fritstående 
 

 1 Regin Gaarsmand 40 
 2 Lars Hartmann 30 
  Alex Datcu 30 
 4 Peter Tybjerg 22 
 
Gevær - med anlæg 
 

 1 Christian Øelund 50 
 1 Poul Cappelørn 50 
 3 Erling Heidler 40 
  Peter Tybjerg 40 
  Alex Datcu 40 
 6 Mogens Camre 30 
  Troels Lenda 30 
 8 Jesper Markus Ped. 10 
 
Pistol - énhåndsfatning 
 

 1 Mikkel Nohr Jensen 30 
 2 Per Bannow 28 
 3 Alexander Khalileev 24 
  Troels Lenda 24 
 5 Peter Ramsberg 20 
 6 Lars Hartmann 18 
 7 Christian Øelund 12 
 8 Julie Ziersen 10 
 
Pistol - tohåndsfatning 
 

 1 Julie Ziersen 30 
  Jens Øelund 30 
  Jens Peter Jensen 30 
 4 Emil Krapper 26 
 5 Aiste Hoffbeck 24 
  Pilar à Porta 24 
 7 Thor Ottesen 20 
  Lars Hartmann 20 
  Troels Lenda 20 
  Katrine Bannow 20 
 11 Mikkel Nohr Jensen 12 

 
Som afslutning havde skytteredaktøren den nye 
sangbog med og alle, som endnu ikke havde 
været med i et arrangement i AS, kunne få et 
eksemplar. Husk at få den indviet snarest mu-
ligt ved et af AS’s arrangementer. 
 

Tekst og fotos: Niels Lund Christensen 
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Skydeprogram for langdistanceskydning - forår 2014 
 

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

Lørdag d. 15. marts Forårsterrænskydning, KSC  Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 22. marts 1. skydedag, 300 m 
Tilmelding til finn@scheibye.dk  
til kaffe og kage ! 

Lørdag d. 29. marts Alm. træning, 200 m Stående træning og hurtigskydninger 

Lø.- sø. d. 29.-30. 
marts 

DGI Skydning DM 15 m pistol, 
Vingsted 

Udtagne skytter 

Lørdag d. 5. april 1. xxx 3x5 skud, 200 m Kan skydes søndag af DM-deltagere 

Lø.- sø. d. 5.-6. april 
DGI Skydning DM 15 m riffel, 
Vingsted 

Udtagne skytter 

Lørdag d. 12. april 
1. Foss, 15 skud liggende,  
300 m 

Svensk hovedskydning + 3 kn. & 2 st. 

Lørdag d. 12. april Forårsterrænskydning, KSC  Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Skærtorsdg d. 17. april Geværterræn, Vigersted Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 19. april Ingen skydning, påskelørdag  

Lørdag d. 26. april 
2. Foss, 15 skud liggende,  
300 m 

Kan skydes samtidig med HSS åben  
jf. nedenfor 

Lø.- sø. d. 26.-27. april HSS åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg. 
finn@scheibye.dk for info 

Lørdag d. 3. maj 2. xxx 3x5 skud, 200 m  

Lørdag d. 10. maj Collet 3x10 skud, 300 m 
Kan skydes samtidig med KSF åben,  
se nedenfor 

Lø.- sø. d. 10.- 11. maj KSF åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg. 
finn@scheibye.dk for info 

Søndag d. 11. maj Geværterræn Øst, Jægerspris Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 17. maj Alm. træning, 200 m  

Lørdag d. 24. maj 
3. Foss, 15 skud liggende,  
300 m 

Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. 

Lørdag d. 31. maj Forårsterrænskydning, KSC  Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 31. maj 3. xxx 3x5 skud, 200 m  

Lørdag d. 7. juni 
P7 træning,  
300 m svensk hovedskydn. 

Derefter 200 m 3x5, som til P7! 

Lørdag d. 14. juni AS-P7 2014 Alle mand af hus !! 

Lørdag d. 21. juni 
Sidste skydedag 
4. xxx. 3x5 skud, 200 m 

Point til Schmiegelow pokalen  
tæller dobbelt. 
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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. 

Aftenstævner og øvrige åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til forenin-
gens pokalskydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale kan skyd-
ninger til skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler jeg 
nærmere med en anden AS skytte. 

Med skyttehilsen og vel mødt! 

3745 Finn Scheibye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK: Generalforsamlingen - 30. april 
(se side 3) 

 

HUSK: Oprydning på Bjerget - 5.-6. april 
(se side 10) 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

 
 

  



 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


