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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 / 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 
 

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

  Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
  Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
  Udlejning: Birger Hoff Se ovenfor 

 

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 19. februar 2017. 

 

Afleveret til postvæsenet den 17. november 2016. 
 

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

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 4 - November 2016 - 80. årgang 
 

Forsidebillede: Søen oprenses - se side 7 

 

 
 

Invitation 
 

Kom til NYTÅRSKUR på Bjerget 

lørdag 7. januar 2017 kl. 14 - 16. 
 

 
 

Akademisk Skytteforening inviterer alle medlemmer 

med familie til hyggeligt samvær på Bjerget. 
 

Benyt muligheden til at  

gå en tur i det flotte terræn og 

ønske dine foreningskammerater godt nytår.  
 

Der vil blive serveret en kold og varm 

forfriskning samt æbleskiver. 

 
For alt dette opkræves et beskedent beløb på kr. 20 pr. voksen. 

 
Venligst tilmelding senest 4. januar til Høje Formand 

på mail: akselogkv@gmail.com eller tlf.: 42 73 19 20. 
  

mailto:akselogkv@gmail.com
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Planlagte arrangementer 
2016 
 

3. december 10.00 Feltsport Bøftur (se side 10) Bjerget / Rude Skov 

4. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

6. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning (se side 8) Skolen / Lyngby 

13. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 

 

2017 
 

7. januar  Foreningen Nytårskur (se side 3) Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Februar  Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsp.inspektør 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

27. april   Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

April / maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget / Rude Skov 

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

Juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

10. juni (?)  Foren+Sky+Fsp AS - P7/SKIF Revingehed 

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

Juni 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC30. 

august 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

September  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Skole 

Oktober   Feltsport Stævne: Orienteringsbiathlon Bjerget / Rude Skov 

Oktober  Skydning Universitetsmatch Oslo 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

 

 

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. 
 

 

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

http://www.as-kbh.dk/
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Runde fødselsdage 2016 & 2017 

 
 15. nov. 4488 Maria Frost Jensen 25 år 

 28. nov. 4063 Bent Niebling 70 år 

 3. dec. 4395 Michael Kure  

 Tholander 35 år 

 9. dec. 4472 Michael Holte 55 år 

 12. dec. 4438 Nina Brandt 35 år 

 30. dec. 4369 Svend Ebbensgaard 45 år 

 1. jan. 4094 Mehmet Remsi  

  Yüksekkaya 55 år 

 8. jan. 4380 Thomas Skjold 55 år 

 9. jan. 3764 Niels-Erik O. Hansen 70 år 

 10. jan. 3647 Erik Tøndevold 70 år 

 19. jan. 4476 Mike Aksel Rohver 50 år 

 22. jan. 4512 Margerita Dahl 25 år 

 30. jan. 4217 Anders H. Rahbek 50 år 

 7.  feb. 4581 Morten Hattesen 65 år 

 8. feb. 4264 Mikkel Ploug Madsen 30 år 

 13. feb. 4397 Theresa Kvan  

    Mortensen 35 år 

 16. feb. 4337 Søren Verup 55 år 

 19. feb. 4224 Bo Pedersen 60 år 

 25. feb. 4115 Bo Brøndum Pedersen 40 år 
 

Til lykke 
 
 
 
 

 

 
 

Det er vist på tide at vi genopliver 
974 Pangels gamle ”UGLESET”. 
 
Den optrådte - så vidt redaktøren 
ved - første gang i bladet i 1962, og 
blev derefter anvendt i mange år. 
 
Her kunne man påpege uheldighe-
der, dog mest i sådan form, at man 
kunne udtrykke det, som var alvor-
ligt ment, på en ironisk, men venlig 
og gerne lidt morsom, måde. 

 

 
 
 
 

I alle AS-blade kan man - med tydelig skrift, i stor 
størrelse og med farve og understregning - læse, at 

 

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

 

 Der er dog mange, som glemmer at gøre dette - 
så hver gang kommer der 6-8 blade retur som 
”ukendt på adressen” eller ”flyttet, ny adresse 
ukendt” - hvilket medfører stort besvær med at finde 
ud af, hvor bladene så skal sendes hen næste gang. 
 
 Men man må jo selvfølgelig undskylde dem - når 
de ikke har modtaget deres blad, kan de jo ikke læ-
se, at de skal melde adresseændring. 

Kontoret 

 

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. 

 

  



6 
 

 
 

 

                   
 

           

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Orienteringssektionens BØFTUR 3. december 

Hjemmeværnssektionens BØFTUR 4. december 

Gymnastiksektionens juleafslutning 6. december se side 8 

Skydesektionens juleafslutning 13. december  

Nytårskur på Bjerget 7. januar se side 3 

 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
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Efterårsrutiner 

 
Høje Sandbjerg lejren har været præget af brug 
og løbende rutiner. Det er et smukt sted, som I 
alle kan overbevise jer om ved at besøge lejren. 
Men uden vedligeholdelse bliver den ikke ved 
at være så dejlig. Derfor har Inspektionen her i 
efteråret fortsat med sine rutinemæssige sysler. 
 

 
 
 I går var der is på Søen, men ugen før så 
den ud som på billedet, med bøgetræerne i de 
smukkeste røde, gule og brune farver. Efter-
sommeren har givet meget vækst. Dunhamrene 
formerer sig stærkt, sumppadderokker skyder 
op og vandpibeurt har hastigt bredt sig. Vi måt-
te derfor rykke ud på en af de sidste sensom-
merdage med Per og Bo i waders og Lars og 
jeg selv i vor lille røde jolle, for at rydde op. 
Væksterne blev revet løs og trukket ind til bred-
den, hvor de fik lov at tørre nogle dage, før ma-
terialet blev kørt op og deponeret i skoven. Det 
var et hårdt og vådt arbejde, men det lønnede 
sig, og til foråret vil vi fortsætte for at få overfla-
den til at være endnu mere fri. 
 
 Ellers har det været arbejdet med den årlige 
nedskæring af væksterne på enge og overdrev, 
som tiden er gået med. 
 
 På det formelle plan har Inspektionen rullet 
”Drifts- og plejeplan 2011- 2021”, så den nu kan 
benævnes 2016-2026. Fredningen er indarbej-
xxxxx 

 
 

Søren, Bo og Lars 
 

 
 

Per og Lars 

 
det, og planen reflekterer det løbende arbejde 
med at registrere områdets flora og fauna. 
Hjemmesidens drifts- og plejeplan vil, når den 
nye plan er endeligt vedtaget, blive erstattet af 
den rullede. 
 
 Inspektionen arbejder med at udskifte ude-
belysningen, så den kan leve op til Frednin-
gens krav. Meget mere om det i et kommende 
nummer af Bladet. 
 
 På gensyn til nytårskuren. 

3801 Hoff 
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Juleafslutning 
 
 Kære venner. 

 
I forbindelse med afslutning af et efterårs gym-
nastik plejer vi at hygge os med spisning af Gule 
Ærter m.m. efter en gymnastikaften. 
 
Det bliver i år  

tirsdag d. 6. december hos  
Bent og Annelise Tholander,  
Vintappervej 18, Lyngby. 
 

Prisen bliver ca. kr. 150,- incl. drikkevarer i rime-
ligt omfang. Afregning på stedet med Plinten 
Flemming Andersen. 
 

Tilmelding på mail pmlund@mail.tele.dk eller 

til Leif i salen allersenest 1 uge før. 
Mvh/PML 

 

 

 

Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, pigesal 36, 2700 Brønshøj 
 

og 
 

Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BØFTUR 
 

søndag 4. december 
 
  

mailto:pmlund@mail.tele.dk
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Birger Hoff giver instruktion 
 

 

Christian Saxe ny klubmester 
 
I weekenden 1.-2. oktober afholdt 
Feltsportssektionen sit åbne klub-
mesterskab i orienteringsbiathlon.  
 
 Det er et traditionsrigt stævne, 
som over de sidste 10 år er blevet 
større og større. Tendensen fort-
satte i år med 40 tilmeldte deltage-
re. Det militære landshold og løbe-
re fra Sverige og Tyskland deltog 
blandt andre. 
 
 Endnu engang viste Høje Sand-
bjerg lejren sig som fortrinlig til net-
op disse konkurrencer. 
 
 Med den orienteringsmæssigt 
fine Rude Skov som direkte nabo, 
med anvendelige skydebanefacili-
teter, som i år omfattede hele 10 
standpladser, og med lejrens sove-
sale som overnatning og messerne 
som samlingssted for de sociale 
aktiviteter, viste lejren sig atter som 
et ideelt sted for orienterings-
biathlon. 

 
 

Indskydning 
 

 
 

Samlet start i stafet - på vej i skoven 
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 Mange deltagere kom allerede fredag aften. 
Andre mødte op lørdag formiddag, hvor det var 
muligt at indskyde sit gevær. Kl. 1300 begyndte 
den klassiske disciplin, som traditionelt afhol-
des på førstedagen. 
 
 I år anvendtes den normale konkurrence-
rækkefølge begyndende med punktorientering, 
fulgt af det fri orienteringsløb og afsluttende 
med skydning. Der var mange tætte opgør og 
fine resultater. 
 
 Akademisk Skytteforenings nye klubmester 
blev - som bedste deltagende AS’er - Christian 
Saxe. 
 
 Om aftenen uddeltes præmier ved en mid-
dag bestående af pasta med kogt laks, fulgt af 
rødvinsmarineret nakkekam og afsluttende med 
hjemmelavet is. Mandskabsmessen var fyldt, 
xxxxx 
 

snakken gik højt, og alle synes at have hygget 
sig. 
 
 Søndag afholdtes for første gang discipli-
nen stafet med fællesstart. Banerne var opdelt 
i sløjfer med efterfølgende skydning. Det førte 
til et leben på stævnepladsen. En konstant 
strøm af løbere, som kom ud af skoven, fandt 
deres gevær og skød, blev tiljublet, løb straf-
runder under opmuntrende tilråb og atter for-
svandt ud i skoven. Meget morsomt og tilsku-
ervenligt. 
 
 Ved frokosttid var det hele overstået og alle 
deltagere hjalp med at pakke skydebanerne 
sammen, inden man tog afsked. 
 
 En vellykket weekend, hvor Høje Sandbjerg 
lejren atter viste sit værd. 

 
Tekst taget fra hjemmesiden 

Der foreligger ingen resultatliste 

 
 

Billeder: Redaktøren 
 
 
 
 
 
De ansvarlige 
 

Birger Hoff 
 Stævneleder 
Peter Werling 
 Banelægger 
Carsten Sveding 
 Feltsportsinspektør 
Niels-Erik O. Hansen 
 Start/mål - beregning 

 

 

 

 
 

 
Årets sidste dyst er Bøfturen. 
Nis - 2015 vinder af et ”helt normalt orienteringsløb på et 
25 år gammelt kort med store huller” - er arrangør og vil 
uden tvivl tave revanche, således at vi får endnu en festlig 
tur med hovedbrud, triumfer og ydmygelser.  
Uanset hvad, vil vi efterfølgende på sædvanlig festlig vis 
finde vinderen, spise vores medbragte frokost, synge vore 
sange og udgyde vore recitativer.  
Forbered jer, glæd jer og 
tilmeld jer senest 26. november på nschmidt@dow.com.  

 

Orienteringssektionens 
 

BØFTUR 
 

lørdag 3. december 

  

mailto:nschmidt@dow.com
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Universitetsmatch i Ulfborg 
8.-9. oktober 2016 

 
I år var det Akademisk Skytteforening År-
hus’ (ASA) tur til at afholde Universitets-
matchen. Værterne havde derfor inviteret 
Akademisk Skytteforening København 
(AS) og Akademisk Skyttelag Oslo (ASL) 
til dansk-norsk konkurrence i riffel- og pi-
stolterrænskydning og hyggeligt samvær 
på Ulfborg Skyttecenter i det vestlige Jyl-
land. 
 
 Lørdagens skydeprogram begyndte 
omkring kl. 11:00, hvor der stadig var del-
tagere på vej fra både Oslo og Køben-
havn. ASA stillede med 14 skytter og AS 
og ASL med hver 7 skytter. Skytterne fra 
AS var Alex Datcu, Finn Scheibye, Betin-
na Lynnerup, Thomas Fjeldborg, Per 
Bannow, Peter Baasch og undertegnede 
Peter Tybjerg. 
 
 Efter dagens første skydning på 200 m 
banen i disciplinerne Dansk Hovedskyd-
ning og 10 skud liggende på 2 min., var 
Finn Scheibye bedste mand med 237 po-
int, efterfulgt af Max Hald (ASA) med 236 
point og Kåre Janussen med 235 point. 
 
 Der var kun 2 baner, der virkede, på 
300 m banen til Norsk Grunnlag. Dette 
introducerede en naturlig pause i det vel-
tilrettelagte program, så skytterne havde 
rigeligt med tid til at indtage Jyttes vel-
smagende sandwiches i ”tutten”. 
 
 Norsk Grunnlag består af 3 skud stå-
ende, 3 skud knælende og 4 skud liggen-
de på i alt 3 minutter og den bedste skytte 
var igen Finn Scheibye med 81 point, ef-
terfulgt af Kåre Janussen med 80 point og 
Max Hald med 79 point.  
 
 Vinderen af riffelkonkurrencen blev 
Finn Scheibye med 318 point, efterfulgt af 
Kåre Janussen og Max Hald begge med 
315 point. 
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Resultater - Universitetsmatchen 2106 
 

    
 
 

         
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Orienteringssektionens BØFTUR 3. december 

Hjemmeværnssektionens BØFTUR 4. december 

Gymnastiksektionens juleafslutning 6. december se side 8 

Skydesektionens juleafslutning 13. december  

Nytårskur på Bjerget 7. januar se side 3 

  

Forening Skytte

Dansk 

Hoved-

skydning

Dansk 

Hurtig-

skydning

Norsk 

Grund-

lag

Total

ASK Finn Scheibye 142 95 81 318

ASA Max Hald 141 95 79 315

ASA Kåre Janussen 138 97 80 315

ASK Peter Baasch 132 98 78 308

ASA Lena Thyssen 135 97 74 306

ASA Jonas Vestermark 130 95 75 300

ASL Jon Skogdal 129 95 74 298

ASK Alex Datcu 133 95 68 296

ASA Niels Raahauge 135 79 70 284

ASL Jonatan Sharabi 126 95 60 281

ASK Peter Tybjerg 124 94 63 281

ASK Thomas Fjeldborg 131 96 51 278

ASA Marie Janussen 113 84 70 267

ASK Per Bannow 127 70 69 266

ASL Per Kallestad 113 88 64 265

ASL Johan Stenshorne 114 94 49 257

ASA John Kløve 117 82 52 251

ASL Øyvind Stensrud 119 80 52 251

ASK Betina Lynnerup 109 74 61 244

ASA Anders Jensen 110 87 35 232

ASL Tor Arne Olaussen 132 94 4 230

ASA Mathias Neelen 100 74 56 230

ASL Jon Døhl 113 72 28 213

ASA Lars Lorentzen 100 61 49 210

ASA Christian B. Andersen 88 74 26 188

ASA Eric Kenworthy 99 48 41 188

ASA Jeppe Warberg 36 41 0 77

Riffelskydning

Forening Skytte

Point=

træffere+   

figurer
ASK Alex Datcu 60

ASA Jonas Vestermark 60

ASA Kåre Janussen 57

ASA Mathias Neelen 54

ASL Jonatan Sharabi 53

ASL Øyvind Stensrud 52

ASL Jon Skogdal 51

ASA Max Hald 50

ASA Lars Lorentzen 50

ASK Peter Tybjerg 49

ASA Marie Janussen 48

ASA Niels Raahauge 48

ASK Finn Scheibye 47

ASK Betina Lynnerup 46

ASL Tor Arne Olaussen 46

ASA Anders Jensen 44

ASK Thomas Fjeldborg 42

ASL Per Kallestad 38

ASK Per Bannow 37

ASA Lena Thyssen 37

ASA Christian B. Andersen 37

ASA John Kløve 30

ASA Jeppe Warberg 28

ASL Jon Døhl 27

ASA Peder Zeuner 27

ASK Peter Baasch 21

ASA Eric Kenworthy 17

ASL Johan Stenshorne 15

Pistolskydning

Plac. Hold Point

1. AS Århus 2038

2. AS København 1991

3. AS Oslo 1795

Holdplacering riffel

Plac. Hold Point

1. AS Århus 319

2. AS København 281

3. AS Oslo 267

Holdplacering pistol
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 Eftermiddagen gik med hyggeligt samvær, 
skydning på 600 m banen og andre ad hoc 
skydninger. 
 
 Finn havde vundet riffelskydningen og der-
med retten til at drikke op til 75 cl sherry. Re-
sten af sherryen tilsættes den forlorne skild-
padde. Dog brød Jytte ind, efter at Finn havde 
drukket et volumen og afgjorde dermed, hvor 
meget skildpadden kunne tåle. Derefter fulgte 
mange sange, elefantjagt, meningen med livet 
og til sidst Onkel Axels Punch. 
 
 Efter morgenmaden søndag fulgte en veltil-
rettelagt kaliber .22 pistolterrænskydning i ind-
landsklitten. En god skydning i klart og koldt 
xxxxxx 

vejr med stationer udelukkende med stående 
skydestillinger. Alex Datcu blev bedste skytte 
med 60 point efterfulgt af Jonas Vestermark 
(ASA) også med 60 point og Kåre Janussen 
med 57 point.  
 
 Da holdresultatet først kunne opgøres efter, 
at banekommandørholdet var færdigt, var der 
tid til en uformel 9 mm pistolterrænskydning 
mellem AS og ASL, hvor ASL vandt. 
 
 Holdresultatet blev afsløret kl. 14:00 og AS 
København måtte erkende at det kun blev til 
en 2. plads i riffelskydningen og en 2. plads i 
pistolskydningen. Det må kunne gøres bedre 
næste år i Oslo 

4401 Tybjerg 

 
  



14 
 

 

Porto 
 
Nu til dags er der ikke så mange i Danmark, som 
bruger porto / frimærker til forsendelser. Men der 
bruges porto til udsendelse af kontingentop-
krævning fra foreningen, hvis du da ikke allerede 
har tilmeldt dig Betalingsservice eller en anden 
form for automatisk betaling via din bank. 
 

 Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde 
kontingentopkrævningen til Betalingsservice. 
Hvordan gør man ? 
 

 Den bedste løsning er nok at gå ind på 
http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/ 
bliv-medlem. Her er link til Betalingsservice, som 
er let at udfylde med dine data, hvorefter du får 
opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får til-
meldt dig inden girokortet udsendes, skal du be-
tale det første girokort på ”gammeldags vis”. 

Sponsorindtægter til AS 
 
Du kan generere sponsorindtægter til AS 
uden at det koster dig noget! 
 
 I maj nummeret af AS bladet blev det be-
skrevet, hvordan du kan støtte foreningen ved 
at tilmelde dit Dankort til Klubliv Danmark. 
 
 Foreningen vil gerne have den støtte, så 
find det gamle blad (nr. 2-2015, side 5) frem 
og læs, hvordan du tilmelder dig. Gerne både 
dit eget og din eventuelle partners Dankort. 
 
 Hvis du ikke kan finde bladet, så skriv 
venligst en mail til kassereren, så vil jeg sen-
de dig et særtryk af indlægget. 

 
3448 Scheibye, kasserer 

 

 

HUSK at se efter nyheder på www.as-kbh.dk 
 

 

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

 

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

 

 

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

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

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 

 

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

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

 
  

http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
http://www.as-kbh.dk/
http://www.as-kbh.dk/


 
 
 

  



 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


