
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Nr. 3 - September 2018 - 82. årgang 
 
 

 

 
 

 

 
 Hjemmeværnets BØFTUR side 3 
 Foreningen side 4-5 
 Ugleset side 5 
 Sct. Hans aften side 6-7 
 AS P7 Foreningen side 8-11 

 Geværskydning side 12-14 
 Feltsport side 15-17 
 Pistolskydning side 18-20 

 Gymnastik side 21 
 Høje Sandbjerg side 22-23 
 Feltsport side 24-27 
 Skydning side 28-29 
 Salg og meddelelser side 30-31 

  



 
 

 
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, 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. 10652 
   

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@gmail.com 
   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 2. november 2018. 
 

Afleveret til postvæsenet den 22. august 2018. 
 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
 

  

mailto:formand@as-kbh.dk
mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.as-kbh.dk/
mailto:kasserer@as-kbh.dk
mailto:lars.worsaae@gmail.com
mailto:avpoulsen@mail.dk
mailto:redakteur@as-kbh.dk
http://www.as-aarhus.dk/
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Nr. 3 - September 2018 - 82. årgang 
 

Forsidebillede: AS-P7 feltskydning pistol på Bjerget - se side 19 
 

 
 


             + ALLE AS-MEDLEMMER 
 

  

Hvad blev der af BØFTUREN 2017 
Det var et sammentræf af uheldige omstændighe-
der, manglende personlige invitationer, manglen-
de tilmelding, ferie, ændring af dato og meget me-
re, som resulterede i aflysningen. 
 

I Ugleset kunne man læse 

”Lad det ikke ske igen”, 
og det vil vi gerne gentage her. 

 
 

? 

 

 

BØFTUREN 2018  bliver søndag 2. december 
 

Vi vil sikre os 

 at invitationerne bliver udsendt 

 at forberedelserne vil være i orden 

 at der vil blive forsøgt lidt nytænkning 

 at traditionerne også vil blive husket 
 

Bøfturen er ikke kun for hjemmeværnssektionen 

 den er for alle foreningens medlemmer 

 

 

Især jubilarerne - men også alle andre medlemmer - kan være med 

 Notér allerede nu dagen i jeres kalendere 

 Tilmeld jer, når I ser invitationen i næste nummer af bladet 

 Kom og få en god og munter oplevelse i venners lag på Bjerget 
 
 

AS-hilsen fra Kjæften 
 
 
 
 

 
Fotografer til dette nummer: Niels Lund Christensen, John Foley, Morten Hammer, 

Janni Helweg, Mathias Hertz, Hans Jørgen Vaaben og Redakteuren 
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Aktivitetsoversigt 
 

 

17. august 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

21. august 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

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

7. sept. 16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole 

6.-7. oktober  Skydning Universitetsmatch København 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

27. 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 

11. dec. 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 

 

2019 
 

5. januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

8. januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

11. februar  Foreningen Kranseophængning - 360 år Christiansborg 

Februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

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

April  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

April  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

Maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget/Rude Skov 

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

Juni  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod 

Juni  For+Sky+Fsp AS - P7/SKIF Revingehed 

Juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

Juni 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften  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 
 
 

 18. september 4350 Rune Hviid 35 år 

 23. september 4151 Mathias Hertz 40 år 

 24. september 4509 Lars Ege Henriksen 40 år 

 28. september 3990 Hans Jørgen Vaaben 55 år 

 30. september 4448 Jørgen Lykke 75 år 

 10. oktober 3999 Alex Bech 55 år 

 10. oktober 4188 Peter Antonius 50 år 

 23. oktober 162 Svend Trier 95 år 

 5. november 3610 Ole Jensen 75 år 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Et medlems kommentar til AS-bladets forsinkelse og 
returnering med stemplet ”Ukendt på adressen”, selv 
om adressen var både korrekt og beboet: 

 

”Tja, jeg ved ikke, hvad der foregår i ho-
vedet på PostNords medarbejdere. Der 
kan vel ikke engang være tale om et ek-
ko, idet lyd jo som bekendt ikke forplan-
ter sig i det tomme rum  - - - - - 

 
 

Og redakteuren beklager meget, at han i blad nr. 2 
kom til at skrive, at det var blad nr. 2, som var forsin-
ket - det var selvfølgelig blad nr. 1. 
Men da vi jo er en akademisk forening, har læserne 
forhåbentligt kunnet gennemskue fejlen - og der er da 
også kun en enkelt, som har mindet mig om det. 

 

Men hvis det i stedet betyder, at ingen andre 
har læst bladet og derfor ikke opdaget fejlen, 
er det jo i sig selv en selvstændig UGLESET. 

 
 

Dette kunne være redakteurens motto. 

 
 

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. 
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Sct. Hans aften 
på Bjerget 
uden bål  

 
Det var næsten skæbnens 
ironi og en meget rammende - 
men også helt utilsigtet - for-
udsigelse, at der i invitationen 
til årets Sct. Hans aften var 
indtegnet et blåt bål. 
 
 Vi havde gået i lang tid og 
håbet på regn, så afbræn-
dings-forbuddet kunne blive 
ophævet, men regnen kom ik-
ke. Vi har - som Høje Formand 
nævnte i sin velkomst - mange 
gange haft regn på denne af-
ten, så hvem havde forestil-
xxxxxx 

 
 

Jacques og Frank 
 

og Bo ved grillen 

let sig, at det ville blive nød-
vendigt at indkopiere ønsker-
ne - både om regn og bål - i 
båltalebilledet. 
 
 Men når det er k, kan vi 
også konstatere, at det blev 
én af de bedste Sct. Hans af-
tener, vi har haft. 
 
 Efter turen til Toppen satte 
vi os - ca. 40 - til bords i teltet 
i haven, hvor Jacques Her-
mann og Frank Dalgaard bød 
på en formidabel middag, og 
xxxxxx 

 

Bo Scheibye betjente grillen, 
hvor han stegte et rådyr, som 
var blevet nedlagt på selve 
grunden. Det var rigtigt godt, 
og da det var spist, satte vi os 
indenfor til store mængder 
jordbær, kaffe og småkager. 
 
 Derefter begav vi os til 
bålpladsen - uden bål. Men til 
gengæld fik vi en fantastisk 
båltale af Jacob Panton Kri-
stiansen, som indledte med at 
berette, hvordan han var ble-
vet hårdt såret i Afghanistan, 
og derefter fortalte, hvordan 
han nu arbejder for at skabe 
gode forhold for skadede 
hjemsendte veteraner. 
 
 Derefter sang vi midsom-
mervisen. Det var efterhån-
den blevet noget senere end 
normalt, så det var næsten 
mørkt, og sangens kvalitet af-
spejlede med stor tydelighed, 
at det var vanskeligt at læse 
teksten i sangbogen. 
 
 Aftenen afsluttedes med 
fanesang kl. 23.00. 

3740 
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På Toppen 
 
 
 
 
 
 
 

 Middag i teltet 
 

Rådyr 
Waldorfsalat 
Kartofler 
Sovs 

 
 
 
 
 

 
Jordbær m.m. 
i mandskabs- 

messen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båltale i mørket 
- uden bål 

 
 
 
Jacob Panton Kristi-
ansen, som holdt 
årets meget interes-
sante båltale, blev 
hårdt såret i Afgha-
nistan. Han har bl.a. 
oprettet skyttefor-
eningen ”Veteran-
skytterne” og stiller 
op som Folketings-
kandidat for Venstre 
på Stevns. 
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16. juni 2018 kl. 08.00 
 

samledes alle deltagerne til 
flaghejsning ved SKAK-huset 
på Kalvebod til  
 

AS-P7, 
 

som var: 
 

86. baneskydning gevær, 
70. feltsportskonkurrence, 
53. feltskydning gevær og 
15. pistolskydning. 

 
 Herfra drog holdene hver 
til sit og gennemførte dagens 
konkurrencer. Læs om konkur-
rencerne således: 
 

Geværskydning side 12-14 
Feltsport  side 15-17 
Pistolskydning side 18-20 

 

 
Betina Lynnerup regerede i 
køkkenet, og hun havde lavet 
en god morgenbuffet og se-
nere også en meget flot fro-
kostbuffet i SKAK-huset. 

 

Petra Andersson, P7. 
 

Hun blev nr. 2 i gevær-
skydningen, men kunne 
desværre ikke deltage i 

middagen på Bjerget 
om aftenen. 
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Niels Schou, som har deltaget 68 gange i træk, og   Formandsskydningen,  
 Høje Formand, som er klar til formandsskydning som Høje Formand vandt. 
 Det var den eneste danske gevær-sejr. 
 

    
 

VIP-gruppen på tilskuerpladserne på 200 m banen og ved start/mål O-løb 
 

X-formanden, X³-formanden, Høje Formand, den traditionsbærende ved P7 og X²-formanden 
 

 
 

Middag om aftenen i mandskabsmessen på Høje Sandbjerg 
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 Niels Schou - 68 gange i træk 
 Steen Kledal - X²-formand 
 Mogens Løppenthien - X³-fmd. 
 

Erling Heidler - X-formand 
Aksel Iversen - Høje Formand 
Pär Olanders - Formand SKIF 
Sigvard Andersson - 45. gang 

 
 Adolf Andersson - 44. gang 
 Tommy Andersson 
 Anders Petersson 
 Sven Wildmark 

Göran Olsson 
Morten Hammer 

Finn Scheibye - Skydeinsp. 
Svend Mørup - 48. gang 

 
 Johan Wallquist 
 Christoffer Jespersen 
 Christian Øelund 
 Jimmy Strand 

Henrik Bentz 
Birger Hoff - Sandbjerginsp. 

Peter Werling 
Carsten Sveding 

 
 Hans Jørgen Vaaben 
 Thomas Fjeldborg 

Pia Vaaben 
Lars Worsaae 
Peter Baasch 

 
 Mathias Duppils 
 Lars Hartmann 
 Karl-Anders Månsson 
 Andreas Hansen 

Alex Datcu 
Mathias Hertz 

Bendt Åke Almlund 

 
 Niclas Andersson 
 Christian Saxe - Feltsportsinsp. 
 Marcus Bill 
 Jørgen Pedersen 

Lars Henrik Ottosen 
Lasse Helweg 

Magnus Karlsson 
Jørgen Nielsen 

Stefan Mitkiewitz 
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Janni Helweg, 
som stod for 
serveringen 
til middagen 

 
 
 
 
 

 
 
Efter middagen var der 
præmieoverrækkelse i 
undermessen. 
 

 

 
Formandsskydningen og præmie- 
overrækkelsen fik et højst usædvanligt forløb. 
 

1. Der blev skudt 5 skud på 200 m. 
2. Først blev Formand SKIF erklæret vinder. 
3. Men så fandt man ud af, at han havde 

skudt sit sidste skud i en forkert skive. 
4. Derefter blev Høje Formand så erklæret 

vinder. 
 

Og præmieoverrækkelsen: 
 

5. Først blev præmien retmæssigt overrakt til 
Høje Formand. 

6. Aksel takkede, men syntes, at Formand 
SKIF havde haft flest træffere, selv om det 
ene skud havde været i forkert skive. 

7. Derfor videregav han præmien til Formand 
SKIF. 

8. Men Pär ville ikke modtage den, og det 
skændtes de så lidt om. 

9. Resultatet blev, at de til sidst - under stort 
bifald - enedes om at dele præmien - 2 fla-
sker vin - så de fik én flaske hver. 

 
 

 
 

Formand SKIF, Pär Olanders, og 
Høje Formand, Aksel Iversen 

i forløbets fase 7. 

 

 
 

Nogle af tilskuerne til præmieoverrækkelsen 
  

Næstsidst Aksel Munk Iversen 45

Næstbedst 38Pär Olanders

Formandsskydning
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Holdene præsenteres. 
 

AS: Hans Jørgen, Pia, Svend, Morten (skjult), Regin, Lars, Peter B., Peter C.S.L. 
P7: Petra, Tommy, Göran, Sven, Adolf, Anders, Pär 

 
Da jeg ankom, lidt forsinket, 
var alle skytterne ved at gøre 
klar på 300 m banen. 
 
 Og dog - klubhuset var ik-
ke helt tomt, da Bettina - som 
tidligere også havde lavet en 
fin morgenbuffet - var i gang i 
køkkenet med at lave bacon 
(der er aldrig nok), lune ma-
den og dække buffet og bord 
til frokost.  
 
 Hun ydede en stor indsats 
og fortjener megen ros for det. 
xxxxxxx 

 Riffelholdene startede med 
Svensk hovedskydning med Bo 
Scheibye som banekomman-
dør. Mange ventede bare på at 
SISU-anlægget som sædvan-
ligt ville give problemer, og det 
skuffede da heller ikke, men 
kun i starten.  
 
 Det vigtigste var at huske at 
ændre vinklen på mikrofoner-
ne, når man gik fra liggende til 
stående og knæstående sky-
destilling. De fleste brugte den 
lave svenske knæstående. 

 
 

 Derefter gik turen til 200 
m banen for Dansk serie før 
frokosten.  
 
 Det betød, at pistolskyt-
terne og VIP-holdet kom først 
til buffeten og baconet, som 
syntes at være fordampet. 
Betina lovede, at om to år vil 
der være mere. 
 
 Bo ledede med fast hånd 
slaget ved baneskydninger-
ne, og det skal han have en 
stor tak for. 

 

    
 

 Baneskydning 
 300 m banen 200 m banen 
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Tre udgaver  
af knælende  
skydestilling -  
eller siddende -
eller hvad man 
nu kalder den 
 

Finn Scheibye 
kontrollerer 

 våben under 
feltskydningen  

 
 Efter frokost startede felt-
skydningen med indskydning 
på 200 m banen uden større 
problemer. De to hold skifte-
des til at gå ned og kontrollere 
deres skiver. Men så begynd-
te forsinkelserne, da vejen gik 
ned forbi første station, hvor 
en eller anden havde parkeret 
sin bil, så den dækkede flere 
af banerne. Men vejret var 
rart, og der var tid nok. 
 

 Station 1 var knælende 
mod en sigtespalte og en 
C10 på 45 sek. Afstanden 
xxxxxx 

var kort (70 m), men det 
var meget tørt, og skud i 
kuglefanget smed masser 
af støv op, så det kunne 
være vanskeligt at se ski-
verne. Efter skydning gik 
holdene ned til skiverne 
for at selv at se resultatet 
og måske justere sigterne. 

 Station 2 var liggende 
mod S10 og 1/7 på 50 sek 

 Station 3 var liggende 
mod Tønde og C20 med 
pointtælling på 40 sek. 

 Station 4 var liggende på 
300 m mod S20 og C30. 

 

 Station 5 var knælende på 
300 m mod 1/4 og en S25 
lodret på 35 sek. 

 
 For at få registreret resulta-
terne, blev der brugt moderne 
teknologi i stedet for det gamle 
samtaleanlæg. Alle har jo i dag 
smartphones. 

 
Redakteurens bemærkning:  

 

Alt dette lyder for uden-
forstående noget indfor-
stået og teknisk, men de 
indviede forstår forhå-
bentlig, hvad det betyder. 

 
  

L 1 L 2
KN/

ST
SUM PL L KN ST SUM PL TOT

TOT-

PL

Anders Petersson P7 47 50 48 145 1 49 50 47 146 1 291 1

Petra Andersson P7 47 49 44 140 2 49 48 44 141 2 281 2

Regin Gaarsmand AS 46 46 37 129 6 50 46 44 140 4 269 3

Tommy Andersson P7 42 46 46 134 4 48 46 37 131 7 265 4

Thomas Fjeldborg AS 46 48 44 138 3 49 39 36 124 13 262 5

Lars Worsaae AS 46 45 31 122 10 49 48 43 140 3 262 6

Hans Jørgen Vaaben AS 48 44 38 130 5 50 43 37 130 10 260 7

Peter C.S. Larsen AS 42 44 31 117 14 48 45 45 138 5 255 8

Pia Vaaben AS 35 43 43 121 11 46 47 41 134 6 255 9

Pär Olanders P7 41 44 35 120 12 48 41 41 130 9 250 10

Morten Hammer AS 46 45 27 118 13 49 41 41 131 8 249 11

Sven Wildmark P7 45 46 36 127 7 47 43 30 120 14 247 12

Peter Baasch AS 48 43 33 124 8 50 41 28 119 15 243 13

Göran Olsson P7 42 45 28 115 15 48 41 37 126 12 241 14

Svend Mørup AS 47 45 31 123 9 49 39 28 116 16 239 15

Adolf Andersson P7 40 38 33 111 16 50 48 28 126 11 237 16

Hold baneskydning i alt: P7 1575

AS 1563

Skytte
SVENSK DANSK I ALT

BANESKYDNING 2018
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P7 vinderholdet og  
den suveræne vinder af det hele 

Anders Petersson med Agnetes hæderspris 

 
 Efter middagen om aftenen var der præ-
mieoverrækkelse, hvor Finn Scheibye måtte 
indrømme, at P7-holdet havde vundet alt - 
Svensk, Dansk og Feltskydning - og også in-
dividuelt og Agnetes Hæderspris. Eneste 
danske sejr kom i formandsskydningen. 

3813 

 

 
  

Skive Sigtesp. C10 S10 1/7 Tønde C20 S20 v C30 1/4 v S25 L

Anders Petersson P7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 19 10 1

Petra Andersson P7 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 25 14 10 2

Sven Wildmark P7 3 3 1 0 1 3 3 2 3 3 22 12 9 3

Hans Jørgen Vaaben AS 3 3 2 3 1 2 2 3 3 0 22 11 9 4

Pär Olanders P7 2 3 1 3 3 3 3 1 2 0 21 13 9 5

Tommy Andersson P7 3 3 2 3 1 3 3 1 0 2 21 10 9 6

Peter Baasch AS 3 3 0 3 2 3 1 1 3 1 20 12 9 7

Göran Olsson P7 2 3 1 2 3 3 1 1 2 1 19 14 10 8

Peter C.S. Larsen AS 3 3 2 2 2 1 2 0 2 2 19 3 9 9

Morten Hammer AS 3 3 0 1 1 3 2 2 3 0 18 17 8 10

Lars Worsaae AS 3 3 1 3 2 3 1 1 1 0 18 14 9 11

Thomas Fjeldborg AS 2 3 1 1 1 3 1 0 2 1 15 12 9 12

Regin Gaarsmand AS 1 3 0 0 1 1 2 2 1 3 14 11 8 13

Pia Vaaben AS 3 1 2 1 1 2 0 0 3 1 14 8 8 14

Adolf Andersson P7 1 3 0 3 1 2 1 0 0 1 12 4 7 15

Svend Mørup AS 3 3 1 1 0 1 1 0 0 2 12 2 7 16

Hold terrænskydning i alt: P7 137

AS 112

TERRÆNSKYDNING 2018

PL.

ST.2 ST.4ST.3 ST.5ST.1

70 m kn. 200 m ligg. 200 m ligg. 300 m ligg. 300 m kn.

Skytte Hold

SUM Point Skiver

B
a
n

e

T
e
rr

æ
n

I alt

Anders Petersson P7 1 1 2 1

Petra Andersson P7 2 2 4 2

Tommy Andersson P7 4 6 10 3

Hans Jørgen Vaaben AS 7 4 11 4

Sven Wildmark P7 12 3 15 5

Pär Olanders P7 10 5 15 6

Regin Gaarsmand AS 3 13 16 7

Lars Worsaae AS 6 11 17 8

Peter C.S. Larsen AS 8 9 17 9

Thomas Fjeldborg AS 5 12 17 10

Peter Baasch AS 13 7 20 11

Morten Hammer AS 11 10 21 12

Göran Olsson P7 14 8 22 13

Pia Vaaben AS 9 14 23 14

Svend Mørup AS 15 16 31 15

Adolf Andersson P7 16 15 31 16

Skytte

Samlet resultat 2018

Agnetes hæderspris

Pladsciffer Sam-

let

place-

ring
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Det allerede veletablerede 
sommervejr var med os under 
feltsportskonkurrencen mellem 
P7 og AS, hvor de friske sven-
de fra P7 og AS kom godt rundt 
i Nordsjælland. 
 
 Vi begyndte på Kalvebod, 
hvor Niels-Erik O. Hansen og 
Birger Hoff havde kreeret en 
nærmest optimal feltskydning. 
De tre skydninger havde stærkt 
stigende sværhedsgrad, idet 
der var masser af tid til første 
skydning - hvorefter de to her-
rer skruede ned for tiden. 
 
 Resultaterne fra skydning 
lå relativt samlet, idet den sti-
gende sværhedsgrad havde 
sikret, at alle fik "noget" med 
hjem uden at nogen bagefter 
kunne prale med fuldt hus. 
 
 I forbindelse med skydning 
var der sørget for forplejning til 
hele dagen efter gør-det-selv 
princippet. Der var masser af 
mad - og jeg tror, at alle fik 
sørget for en tilstrækkelig mad-
pakke! 
 
 Efter skydning - og mad-
pakke - gik det i kolonnekørsel 
til Smørumnedre til afstands-
bedømmelse og kortlæsning, 
som var planlagt af Vagn Laur-
sen og på dagen bemandet at 
Torkild Glaven. 
 
 Afstandsbedømmelse gen-
nemføres først og foregår ved 
bedst muligt at estimere af-
standen til 5 udpegede terræn-
genstande indenfor maksimalt 
10 minutter. Indenfor plus/mi-
nus 10 procent af den faktiske 
afstand giver 0 strafpoints. 

 
 

Feltsportsholdene m.fl. 
 

Stefan, Johan, Lars Henrik skjult bag Birger, som in-
struerer, Magnus, Marcus, Lasse, Jørgen P, Henrik, 

som skjuler Jørgen N, Christian og Carsten. 
 

 
 

 
 

Skydning på Kalvebod 
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Kortlæsning 
 

    
 

 
 

Høje Formand og Carsten 
Sveding, som var holdleder 

og starter ved O-løbet 
 

 
 

Referenten på vej i mål 

 Start O-løb 

 
 Kortlæsning foregår ved at 
indprikke udpegede 10 ter-
rængenstande på det udleve-
rede kort indenfor 30 minutter. 
Kortlæsningen var én af de 
mest reelle af slagsen, som 
jeg personligt har oplevet. 
Med en kombination af retning 
taget med spejlkompas og 
læsning af både kort og ter-
ræn lykkedes det undertegne-
de at indprikke de 9 punkter 
korrekt. Det sidste punkt glip-
pede på grund af en overset 
detalje på kortet (nej nej - jeg 
er ikke gammel nok til læse-
briller endnu - - - -).  
 
 Stor ros til arrangøren - jeg 
har selv lavet et par kortlæs-
ninger og ved, hvor svært det 
er at lave noget, som både er 
svært og reelt! 
 
 Fra Smørumnedre gik det 
videre mod Store Dyrehave, 
som altid er en dejlig svær 
skov at løbe i. Orienteringsba-
nen var tegnet af Ulrik Stau- 
xxxxxx 

Vinderen efter løbet 

 
gaard, hvilket - som altid - er 
et kvalitetsstempel. 
 
 Heldigvis var energini-
veauet - i hvert fald ved start - 
højt hos alle deltagere takket 
være muligheden for selv at 
lave den perfekte madpakke! 
Undertegnede kunne dog 
konstatere, at energiniveauet 
faldt en del i løbet af de 7 km 
orienteringsløb rundt i sko-
ven, som ifølge GPS-uret 
blev til 8,3 km i alt. 
 
 Sidste disciplin - hånd-
granatkast - gennemførtes på 
Bjerget på skyttehul, ring og 
vindue med svenske granater 
medbragt af P7 - - - - og de 
svenske granater er min und-
skyldning for det ydmyge re-
sultat - - - -. 
 
 Mange tak til alle arran-
gører af disciplinerne og for-
plejningen - håber I også 
havde en god dag 
 

Jørgen Nielsen 
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Det vindende AS-hold, Christian med 
faunen, Jørgen N, Jørgen P og Lasse 

Marcus Bill, som næsten vandt det hele, iklædes 
Sandströms ”bjælder” og Nils Rasmussens kæde 

 
   Strafpoints Teknik- 

pris 
(Sk+Kl) 

  Skyd- 
ning 

Afst. 
bed. 

Kort- 
læsn. 

O-løb Hgr- 
kast 

Sum 

 

1 Marcus Bill P7 17 4 10 49,08 20 100,08 27 

2 Christian Saxe AS 25 7 12 68,25 18 130,25 37 

3 Magnus Karlsson P7 20 4 31 57,50 22 134,50 51 

4 Jørgen Nielsen AS 18 15 11 67,50 24 135,50 29 

5 Jørgen Pedersen AS 21 9 35 59,25 18 142,25 56 

6 Lasse Helweg AS 26 9 44 53,58 24 156,58 70 

7 Lars Henrik Ottosson P7 31 8 36 74,75 18 167,75 67 

8 Henrik Bentz AS 42 6 53 92,33 22 215,33 95 

9 Johan Wallquist P7 22 12 52 112,66 20 218,66 74 
 

Holdledere uden for konkurrence 

 Stefan Mitkiewitz P7 25 8 45 82,00 24 184,00 70 

 Carsten Sveding AS 19 13 35 - - - 54 

 

Holdkonkurrence (4 deltagere) AS 564,58  P7 596,58 
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Pistolholdene 
Mathias, Christian (skyde-
leder), Alex, Karl-Anders. 
Niclas, Mathias, Jimmy, 
Christoffer, Bendt Åke  
(Andreas og Lars mangler) 
 

og AS sekretær Søren Øster-
gaard, som ikke var på holdet 

 

Baneskydning på Kalvebod: 
 

    
 

Sportspistol 
Lars i rødviolet bluse - Anders med hvid skrift på blusen 

 

 
 

 
 

Faldmål med VIP-tilskuere 

 
 
Det var blevet den tid på året, 
hvor traditionsrige AS-P7 skul-
le afvikles. Pistolskytterne var, 
som de andre danskere, sat i 
stævne på KSC lørdag morgen 
kl. 07.45, så vi kunne tage 
imod Svenskerne. 
 
 Grundigheden af planlæg-
ningen inden stævnet havde 
fjernet den evindelige usikker-
hed. Der var nemlig inden 
stævnet udsendt stævnelister 
med deltagernavne (og stand-
pladser!), så vi skulle ikke med 
bæven vente til de svenske kø-
retøjer ankom med at finde ud 
af om Alf Bohman deltog. Det 
gjorde han ikke! Sejren syntes 
sikker, idet vi stillede med flere 
AS-P7 veteraner og kun to før-
stegangsskytter. Det svenske 
hold var lidt mere blandet, og 
der var flere nye navne, men 
måske var der en eller flere jo-
kere på det hold? 
 
 Efter appel, flaghejsning, 
et hurtigt stykke brød og en 
kop kaffe, skyndte vi os ud på 
banen for at komme i gang. Er-
faringsmæssigt kan tiden skri-
de, så vi fik sat banen op i en 
ruf og kom i gang. 
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 Skydningen blev gennem-
ført kompetent og stringent af 
Christian Øelund, så skyd-
ning, markering og plastring 
forløb effektivt og uden gnid-
ninger. Dette dog uden at 
stemningen led under det. 
 
 Skydeprogrammet var ju-
steret i forhold til skyttebogen, 
så vi skød den første 3. del af 
standardpistol, efterfulgt af 
duelskydning og sluttede af 
med den AS-barberede / bar-
bariske militær hurtigskydning 
med skydetider ned til 6 se-
kunder. Som en ny bonus var 
der planlagt skydning på fald-
mål på tid, som var en ny og 
spændende udfordring for de 
fleste. 
 
 Med kun et skydehold, 
den gode plan og kompetente 
udførelse, præsterede vi at 
blive færdig før tiden. Nova! 
Det betød at vi var tilbage til 
frokost, før den var klar.  
 
 Det gjorde dog intet, idet 
der var tid til at diskutere da-
gens skydning og vi stod sam-
tidigt først i køen, da den ab-
solut velstegte bacon kom på 
bordet. Der var andet mad, 
som også var veltilberedt, 
men det er baconen, der bliver 
husket! 
 
 Efter frokost, og fortsat 
foran tidsplanen, skyndte vi os 
til Høje Sandbjerg for at opstil-
le terrænbanen og afvikle 
skydningen. Vi var velforbe-
redte. Hvor flaskehalsen nogle 
år har været antallet af batte-
riskruemaskiner til at skrue 
skiverne på skiveholderne, var 
vi i år veludrustede, idet flere 
af de rutinerede skytter havde 
taget med og i to tilfælde mere 
end en per mand. 

 
 

Feltskydning på Bjerget 

 
 Men nu begyndte proble-
merne! Vi kunne ikke finde ste-
nene, der dækker over hullerne 
skiveholderne står i. I Henrik 
Francks tid var disse sten, lige-
som meget andet på Bjerget, 
tydeligt markeret med marke-
ringspinde. Den nuværende 
Sandbjerginspektør har fravalgt 
den grad af micro-
management, og nu var alle 
pinde, undtagen én, gået kø-
dets gang. Den nye inspektør 
slår ligeledes græsset i andre 
baner, og tørken havde redu-
ceret søernes størrelser, så der 
var sågar tvivl om standplad-
sernes placering.  
 
 Alle mand blev mobiliseret, 
og der blev ledt. Nogle fældede 
siv og andre væltede græs, alle 
snakkede og diskutere. På 
meget Akademisk manér blev 
der med hjælp fra gamle bille-
der trianguleret fra træer og 
søer indtil alle sten og under-
liggende holdere, undtagen to, 
blev fundet. Det tog derfor 
ganske uplanlagt flere timer 
ekstra at stille banen op. Godt 
vi var i god tid fra morgenstun-
den af. 

 Grunden blev gået igen-
nem, og posterne sat ud. 
Skydningen kunne nu starte. 
Den blev endnu engang ført af 
Christian Øelund, så der var 
ikke slinger i valsen, men plads 
til social samvær og snak, 
mens der blev plastret. Skyde-
tiderne var til den lange side, til 
gengæld var der flere skiver 
(og små skiver!), så i sidste 
ende skød ingen fuldt hus, og 
spredningen mellem skytterne 
var passende. 
 
 På grund af den gode plan 
og kompetente føring, lykke-
des det til trods for flere timers 
jagt på sten at blive færdig til 
tiden. 
 
 Der var god tid til at skifte 
om til middagen. Enkelte hav-
de sågar tid til mere skydning, 
om end af mere hyggelig ka-
rakter, med luftgeværer. Mid-
dagen forløb med lidt mindre 
sang end tidligere (og intet 
snapseritual!). Til gengæld var 
maden god, og køkkenperso-
nalet tog sig af det praktiske, 
så også en stor tak til dem og 
Sandbjerginspektøren! 
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AS vinderhold -  
Christoffer, Lars, 
Andreas (individuel vinder), 
Mathias og Alex 
 
 
 
 
 
 Det danske veteranhold 
gjorde det godt. I den samle-
de placering skulle man ned 
på 5. pladsen for at finde en 
svensk skytte.  
 
 En skytte udmærkede sig 
specielt. Andreas Hansen, en 
ny skytte, der var med for før-
ste gang, præsterede med en 
kombination af talent og træ-
ning at tage ikke mindre end 
to disciplinsejre og den sam-
lede individuelle sejr! Med 
træning kan Andreas true Alf 
uden problemer. 
 

 Holdsejren gik til det ruti-
nerede hold med det nye ta-
lent, så holdlederen Christof-
fer Jespersen, måtte finde 
depotplads til flanøren inden 
han drog hjem mod Norge. 
 

 Alt i alt et stævne, hvor 
den grundige planlægning og 
kompetente afvikling, ligesom 
solen også gjorde, skinnede 
igennem på dagen og var 
med til at dagen blev god.  

 

4151 Mathias Hertz 

  

Skytte Hold Prc. Duel I alt Plac.

Andreas Hansen AS 141 131 272 1 AS P7

Mathias Hertz AS 138 132 270 2 272 260

Christoffer Jespersen AS 133 132 265 3 270 243
Alex Datcu AS 130 130 260 4 265 198

Mathias Duppils P7 133 127 260 5 i alt 807 701

Karl-Anders Månsson P7 134 109 243 6

Lars Hartmann AS 118 118 236 7

Jimmy Strand P7 96 102 198 8
Nicklas Andersson P7 106 52 158 9

Toby Reik, reserve AS 122 117 239 N/A

Skytte Hold 10 sek 8 sek 6 sek I alt Plac.

Christoffer Jespersen AS 96 92 88 276 1 AS P7

Andreas Hansen AS 91 93 91 275 2 276 264

Mathias Hertz AS 92 87 94 273 3 275 240

Mathias Duppils P7 87 88 89 264 4 273 218
Alex Datcu AS 89 89 78 256 5 i alt 824 722

Lars Hartmann AS 84 91 76 251 6

Karl-Anders Månsson P7 86 85 69 240 7

Jimmy Strand P7 72 80 66 218 8
Nicklas Andersson P7 55 81 55 191 9

Toby Reik, reserve AS 73 84 80 237 N/A

AS P7

177 92

Skytte Hold 1. ser. 2. ser. 3. ser. I alt Plac. 151 91

Andreas Hansen AS 54 60 63 177 1 131 67

Alex Datcu AS 60 31 60 151 2 i alt 459 251

Mathias Hertz AS 42 45 44 131 3

Lars Hartmann AS 35 47 28 110 4

Christoffer Jespersen AS 58 10 32 99 5

Mathias Duppils P7 28 49 16 92 6

Karl-Anders Månsson P7 48 28 16 91 7

Jimmy Strand P7 26 25 16 67 8
Nicklas Andersson P7 9 17 24 51 9

Toby Reik, reserve AS 49 17 15 81 N/A

Faldmål

Faldmål

3 bedste

Militær hurtigskydning

Sportpistol hold

3 bedste

Sportpistol

Mil. hurtig

3 bedste

Skytte Hold Træf Skiver Ringe I alt Plac.

Mathias Hertz AS 38 24 62 1 AS P7

Christoffer Jespersen AS 38 22 60 2 62 51

Alex Datcu AS 35 23 58 3 60 49
Andreas Hansen AS 35 22 57 4 58 41

Jimmy Strand P7 30 21 51 5 i alt 180 141

Mathias Duppils P7 27 22 49 6

Lars Hartmann AS 28 20 48 7

Karl-Anders Månsson P7 24 17 41 8
Nicklas Andersson P7 19 16 35 9

Toby Reik, reserve AS 19 16 35 N/A

Sport- Mil. Fald- Ter- Total AS P7

Skytte Hold pistol hurtig mål ræn plac. Sportpistol 807 701

Andreas Hansen AS 1 2 1 4 8 Mil. hurtig 824 722

Mathias Hertz AS 2 3 3 1 9 Faldmål 459 251
Christoffer Jespersen AS 3 1 5 2 11 Terrænpist. 180 141

Alex Datcu AS 4 5 2 3 14 Total 2,270 1,815

Mathias Duppils P7 5 4 6 6 21

Lars Hartmann AS 7 6 4 7 24

Karl-Anders Månsson P7 6 7 7 8 28

Jimmy Strand P7 8 8 8 5 29
Nicklas Andersson P7 9 9 9 9 36

Toby Reik, reserve AS N/A N/A N/A N/A N/A

Samlet holdresultat
point

Terrænpistol

3 bedste

Terrænskydning

Pistolskydning, samlede resultater
placeringspoint
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Sæsonafslutning på Bjerget den 22. maj 2018 
 

Traditionen tro startede de fle-
ste med gymnastikken i salen, 
hvorefter vi kørte op til Høje 
Sandbjerg. Her stødte endnu et 
par medlemmer til, så vi nåede 
op på et deltagerantal på 15. 
Steen havde igen i år sørget for 
højt smørrebrød, og hans kone 
havde suppleret med dejlige 
ostemadder. Øl og snaps 
manglede heller ikke. Peter 
Lund styrede med vanlig autori-
tet, at alt foregik under iagtta-
gelse af de ufravigelige ritualer 
med ølsang, helan og halvan 
m.m. 
 
 I sin takketale til Leif un-
derstregede Peter Lund Leifs 
store betydning for, at der sta-
dig er liv i gymnastikken i AS, 
og udtrykte håbet om, at han 
fortsat ville holde gymnasterne 
til ilden. Som en lille erkendelse 
af hans indsats fik Leif overrakt 
lidt til den søde tand. 
 
 Peter Lund overrakte heref-
ter en æske chokolade til Steen 
xxxxx 

 

 
som tak for at have påtaget 
sig det praktiske ved aftenens 
arrangement, og med et på-
læg om, at overbringe den til 
sin kone som tak for hendes 
bidrag til aftenen. 
 
 Traditionen tro sluttede af-
tenen med afsyngelsen af fa-
nesangen, men inden vi drog 
hver til sit, gik turen op til Top-
pen, hvor vi nød udsigten over 
Øresund på denne, også 
vejrmæssigt, dejlige aften. 

 

 

 
 

Leif inspicerer 
de søde sager. 

 
 

Neble 

 
 

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 
 

Til orientering: 
Gymnastikinspektionen har ansøgt og fået bevilget kr. 4.074,- fra DIF og DGI’s forenings-
pulje til to gange annoncering i Brønshøj-Husum Avis i forbindelse med sæsonstart i sep-
tember 2018, da vi gerne vil være lidt flere på holdet, herunder få erstatninger for Sonny 
Due og Flemming Pahus, som nu flytter til Nykøbing Falster hhv. Ålsgårde. 
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Ukrudt på trekanten 
 

 
 

Lars inspicerer gangbro 

Sommertørke 
 
Vort smukke øvelsesterræn, med rette 
klassificeret som parklignende skov i 
fredningen, ligger stønnende hen i 
sommerens hede og støvede tørke.  
 
 Græsset er gult, som over det ganske 
land, mens ukrudt, som på trekantens 
græs bag bygning 1, skyder livskraftigt 
frem. Der er stille blandt Søens beboe-
re, nu med en vandstand på ca. en halv 
meter under dagligt vande. Og ved 
Raffts navle er vandhullet skrumpet 
voldsomt ind.  
 
 Hvor meget skade, eller hvor mange 
ændringer der kommer af denne eks-
treme sommer, må vi dog vente med at 
vurdere. 

 
 

Gangbroer og gavle 
 

Der er en masse udvendigt træværk på 
bygningerne på Høje Sandbjerg. Vor 
utrættelige sandbjergassistent Lars 
Worsaae har kastet sig over at forbedre 
forholdene. Først gav han Villaen pig-
ment, og nu er turen kommet til gang-
broer og gavle. Trods træbeskyttelses-
middel er der planker, som skal udskif-
tes. Men den store opgave er, at svinge 
de brede pensler over de store flader. 
En rigtig sommerbeskæftigelse. 
 

 Kunne du tænke dig at tage del, så 
kan du få din egen gavl eller en anden 
delopgave. Vi kan lave det sammen, el-
ler du kan tage derop, præcis når det 
passer dig og hygge om din gavl. Alle 
materialer, træbeskyttelsesmidler i den 
rette farve, pensler og stiger findes på 
stedet. Så har du lyst og er villig til at af-
se lidt tid, bedes du kontakte Lars på 
 

lars.worsaae@gmail.com  
eller 2299 8554 

 

  

mailto:lars.worsaae@gmail.com
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Fredningen 
 

Den langtrukne fredningssag rører stadig 
på sig. Mens vi fortsat venter på at kom-
munen opsætter de nødvendige pikto-
grammer med forbud om cykling og ridning, 
og mens vi endnu ikke har lagt os fast på, 
hvorledes skiltningen om fare ved skydning 
skal udformes, er emnet om en plejeplan 
dukket op. For at sikre, at de ansvarlige for 
de forskellige områder, der er fredet, plejer 
terrænerne i overensstemmelse med fred-
ningens hensigt, skal de ansvarlige myn-
digheder udarbejde en plejeplan. For vort 
øvelsesterræn, er Rudersdal kommune an-
svarlig plejemyndighed. Kommunen havde 
derfor 2 år til at udarbejde en plejeplan, 
men har ikke gjort det. Da de opdagede, at 
de ikke kunne nå fristen, har de søgt og få-
et en dispensation fra 2 års kravet ved 
fredningsmyndighederne. Det glemte de 
dog at fortælle lodsejerne. Og nu har de 
kontraheret med et rådgivningsfirma, som 
skal komme rundt og lede efter sjældne ar-
ter. Det har flere lodsejere indledningsvis 
modsat sig. Men firmaet kommer alligevel, 
og til efteråret er der fastsat en borgerhø-
ring om plejeplanen. 
 

 Hvorledes dette kommer til at berøre 
Sandbjerginspektionen er uklart, for vi har 
for mange år siden lavet vor egen drift- og 
plejeplan. Den rulles hvert femte år, og den 
sidste er benævnt 2016-26. Planen fast-
sætter de generelle retningslinjer for hvert 
delområde, skove, søer, enge osv. Hvor 
meget, en ny samlet plejeplan for hele 
fredningsområdet vil være i modstrid med 
vor egen plan, vil tiden vise. Men mon ikke 
det bliver et travlt efterår med hektiske 
mails, protester og skrivelser. 
 

 
 

  

 
 

Taget på bygning 4 
 

Asfalten på tagpaptagene 
 

Sommerheden har også påvirket asfaltlaget på 
tagpaptaget især på bygning 4 sydside. Da vi 
opdagede det, fik vi straks fat i taglæggeren, så 
vi kunne dokumentere hvornår pappet er købt. 
Og ganske rigtigt, er det nu næste 10 år siden, 
og produktgarantien ville udløbe 31. august. 
Skader af denne type er unormale. Der er ingen 
fare for vandindtrængning gennem taget. Men 
produktet har ikke levet op til vore forventninger. 
Hvorledes sagen skal gribes an, overvejer et 
brancheråd for tiden. 
 

Sandbjerginspektøren 
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Klubmesterskab orienteringsløb 

19. maj 2018 

 
Årets klubmesterskab blev afviklet pinselørdag. 
Da gemalen gerne ville deltage, tænkte jeg, at 
det kunne være dejligt med et orienteringsløb i 
Rude Skov - og endnu bedre med hyggeligt 
samvær med de øvrige deltagere ved den efter-
følgende frokost. 
 
 Vi drog fra Vordingborg til Bjerget, hvor vi 
mødtes med de øvrige løbere. Christian Saxe 
var konkurrenceleder og førte os i samlet flok til 
startstedet i skoven. Her fik vi grundig instrukti-
on om løbet.  
 
 Troels Christiansen havde lagt banerne - en 
kort og en lang - begge med fire sløjfer. Jeg ved 
af erfaring, at det måtte blive et spændende og 
udfordrende løb. 
 
 Saxe sendte os alle afsted samtidigt. Det 
var dejligt at slippe væk fra myggene, som 
xxxxxxx 

sværmede omkring os, mens vi ventede på 
starten. Det gjorde de nu også i skoven, så 
snart man gik ned i tempo. Gemalen og jeg 
løb kort bane, og han havde på vejen til Bjer-
get talt om, at vi jo kunne løbe sammen, så 
jeg ikke skulle blive væk i den svære skov. 
Det glemte han alt om, da han så, at det var et 
sløjfeløb, og jeg løb også gerne alene. 

 
 Første post ved søen kunne nås ved at lø-
be lige på eller udenom ad vejen. Jeg valgte 
det sidste - gemalen ligeså. Det viste sig da 
også at være hurtigere end konkurrenternes 
valg lige på. Postdefinitionen var et enligt stå-
ende træ, som viste sig at være enligt liggen-
de. Videre til post 2 på den anden side af Kon-
gevejen, løb noget skævt væk fra posten og 
ramte post 8 (så kendte man da den), fulgte 
mod syd og fandt ind til post 2. Post 3 og 4 gik 
fint, men på vej til post 5 løb jeg for langt mod 
xxxxxxx 

 

 
 

Klar til start - fra venstre: Nis, Peter T, Peter Werling, 
Niels-Erik, Torkild, Birger, knælende Christian, Erling, Alle fotos: 
Torkil, Bente, Peter Bj., Lasse, Peter Wester, Nicolai Janni Helweg 
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Munter stemning 
før starten 
 

Starteren - felt-
sportsinspektøren 

    
 

 
Samlet start 

 
Den senere vinder 

og nr. 2 har 
allerede lagt 

 sig i spidsen 
 

 
Der var trængsel 
omkring sløjfepo-
sten, som vi alle 
besøgte 4 gange  
 

          
 

 Birger Peter Werling Nis Peter Wester 
 

             
 

 Niels-Erik Torkild Nicolai Peter Bjørn Bente 
 

 
 

I mål 
 

Nr. 2 Torkil og 
 vinderen Lasse  

med sin backing- 
gruppe - Jeanette 

og John Foley. 
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vest og blev lidt forvirret, da jeg stod ved ind-
hegningen. Her mødte jeg Erling og Peter T., 
som løb sløjferne i en anden rækkefølge, men 
her skulle til den samme post. Nu skulle vi 
krydse Kongevejen igen til post 6 og dernæst 
op ad bakke gennem en masse snublegrene til 
sløjfeposten, hvor fotografen var klar, og mel-
lemtiden blev noteret. Det sidste vidste jeg hel-
digvis ikke noget om. Lidt træt og endnu tre 
sløjfer to go ! 
 
 Kigger på kortet, de gamle øjne har svært 
ved at få øje på post 8. Nåh, det er jo den ved 
xxxxxx 
 

Kongevejen. Det viste sig, at den trods det tid-
ligere møde drillede lidt. Videre til post 9, som 
jeg allerede havde haft som post 3, nu med til-
løb fra modsat side. Forhåndskendskabet var 
kun til ringe nytte for mig. De næste poster 10 
og 11 gik fint, så skulle jeg bare krydse Konge-
vejen og igen op ad bakken med forhindringer-
ne op til sløjfeposten.  
 
 Prøvede at se frisk ud og løb straks videre 
ud på næste sløjfe, men blev anråbt. Jeg var i 
gang med en 180 graders fejl. Omkring og vi-
dere til post 14 - hov, der var ikke noget klip i 
xxxxx 

    
 

På resultatlisten kan det næsten se ud, som om Peter T og Erling løb sammen, men virkeligheden 
var, at de tog vidt forskellige vejvalg, men bare var ”lige hurtige” - eller rettere ”lige langsomme”. 
 

Her ses de samtidigt - men fra hver sin side - på vej ind mod sløjfeposten - - - 
- - - og med de to sekunder, som til sidst adskilte dem i mål. 

 

 
 

 

 
 

Christian overrækker pokalen til Lasse 
 
Frokost i teltet i haven 
 

Vi havde fantastisk vejr i skoven og 
først på eftermiddagen. Men det var 
godt, at vi havde teltet. Hen på froko-
sten begyndte det at regne - vist nok 
den første regnbyge, vi fik i maj 2018. 
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feltet 13. Et kig på kortet afslører, at jeg har 
sprunget post 13 over - så omkring. Post 15 var 
sløjfeposten, og sidste sløjfe var lille med to po-
ster. Igen var det lidt svært at få øje på dem på 
kortet. Post 17 klippede jeg efter Erling og Peter 
T, men jeg havde stadig lidt kræfter i behold og 
kunne løbe i mål et minuts tid før dem. 
 
 Efter et velfortjent bad satte vi os til bords 
med vores medbragte mad. Imens var selska-
bet blevet beriget med hustruer og ældre hono-
ratiores, så vi var 23 i alt, hvilket siges at være 
rekord i dette århundrede. 

 
 

 Christian Saxe skulle videre til en anden 
opgave og tog ordet for at bekendtgøre resul-
tatet af vores anstrengelser. Vinder på lang 
bane var unge Lasse Helweg med en overbe-
visende sejr. Vinder på kort bane var vetera-
nen Peter Bjørn ligeledes med en overbevi-
sende sejr.  
 
 Herefter fortsatte frokosten på traditionel 
vis med ølsang og et par snapseviser og sæd-
vanlig god stemning. 

Bente Skov-Jensen 
Vordingborg OK 

 

 

Løbskortet - kort bane med Ben-
tes vejvalg. 
 
Med de fire sløjfer dækkede løbet 
et meget lille område af skoven, 
så man så ofte andre løbere. 
 
Posterne lå tæt - og et par af 
dem skulle besøges flere gange. 
 
Det er let at forstå, at det var no-
get forvirrende og vanskeligt at 
finde ud af, hvor man skulle hen, 
når de påtrykte poster og post-
numre i den grad fyldte det hele. 

 
 

Lang bane - 6 km. 1. mellemtid 2. mellemtid 3. mellemtid Resultat 

1 Lasse Helweg 

Torkil Hansen 

Birger Hoff 

Peter Werling 

Nis Schmidt 

Peter Wester 

Niels-Erik O. Hansen 

Torkild Glaven 

Nicolai Wester 

28.55 41.45 52.45 63.48 

2 31.15 54.05 65.35 78.07 

3 24.20 56.50 65.30 83.30 

4 24.45 57.40 67.15 86.42 

5 31.35 60.45 70.00 86.50 

6 40.25 74.55 85.04 103.55 

7 29.45 75.15 87.00 108.20 

8 35.10 75.55 91.23 112.25 

- 45.45 106.05 - - 

      

Kort bane - 3,5 km. 1. mellemtid 2. mellemtid 3. mellemtid Resultat 

1 Peter Bjørn Jensen 22.45 44.00 55.15 64.21 

2 Bente Skov-Jensen 31.25 61.00 73.40 84.21 

3 Peter Tscherning 27.45 57.15 72.30 85.30 

4 Erling Heidler 27.55 58.15 73.35 85.32 
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Skydeprogram for langdistanceskydning efteråret 2018 

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

Lørdag d. 
18. august 

1. skydedag, 200 m 3x5 skud, 7. 
xxx  

 

Lørdag d. 
25. august 

4. Foss 15 skud liggende, 300 m 
Inkl. DGI Storkøbenhavns Landsdels-
mesterskab 

Lørdag d.  
1. september 

200 m 3x5 skud, 8. xxx 
Inkl. DGI Storkøbenhavns Landsdels-
mesterskab 

Lørdag d.  
8. september 

Collet pokalen, 3x10 skud, 300 m Træning til Unimatch 

Lørdag d.  
15. september 

200 m 3x5 skud, 9. xxx Træning til Unimatch 

Lørdag d.  
22. september 

5. Foss, 15 skud liggende, 300 m Nordisk program - træning til Unimatch 

Lørdag d.  
29. september 

200 m 3x5 skud, 10. xxx 
Træning til Unimatch. 10. xxx kan også 
skydes ved DM 

Lørdag d. 29. – 
søndag d. 30. sep-
tember 

DM 25 m, 50 m, 200m og 300 m,  
Vingsted 

DDS DM, Vingsted. 25m, 50m, 200m 
300m. Tilmelding til Finn@Scheibye.dk 

Lø. d. 6.-  
sø. 7. oktober 

Unimatch mod AS Århus og ASL 
Oslo på Københavns Skyttecen-
ter og på Høje Sandbjerg. Riffel 
og pistol. 

Langdistance riffel og terrænskydning 
pistol. Nærmere program kommer se-
nere. Tilmelding til alex-
datcu@gmail.com 

Søndag d.  
7. oktober 

Terrænskydning, Vigersted Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d.  
13. oktober 

6. Foss, 15 skud liggende, 300 m  

Lørdag d.  
20. oktober 

200 m 3x5 skud, 11. xxx  

Lørdag d.  
27. oktober 

Sidste skydedag,  
200 m 3x5 skud, 12. xxx 

Point til Schmiegelow pokalen tæller 
dobbelt 

 
Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, hvor vi mødes på 200 m eller 300 m banen afhængig af da-
gens skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200m an-
lægget). 
 
Resultater fra åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens øv-
rige skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten 
Hammer kan skydninger til skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 
  

mailto:Finn@Scheibye.dk
mailto:alexdatcu@gmail.com
mailto:alexdatcu@gmail.com
mailto:mhammer@post3.tele.dk
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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. 
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 
 
 

 
 
 

AS deltog ved Københavnsmesterskaberne 

Ved Københavns Skytte Forbunds KM opnåede AS pæne resultater på 25 m pistol og 300 m riffel. 

På pistol skydes alle skydninger med enhåndsfatning. 

 

Pistol resultater: 

 

 

 

 
På 300 m riffel opnåede Finn Scheibye to 1.pladser for senior skytter med 387 p. i 40 liggende og 
534 p i halvmatch (20 knælende, 20 liggende og 20 stående). 

  

Standardpistol, præcisionsskive, AS-deltagere

Ind.

150 sek. 20 sek. 10 sek. i alt plac. i alt plac.

Andreas Hansen 179 178 179 536 3

Finn Scheibye 180 178 167 525 5

Frederik Hannibal 175 165 174 514 6 1575 2

Lars Hartmann 156 165 178 499 7

Hold

Mil. Hurtigskydning, cal. 22, duelskive

Ind.

10 sek. 8 sek. 6 sek. i alt plac. i alt plac.

Frederik Hannibal 186 182 172 540 2

Andreas Hansen 185 179 172 536 3

Lars Hartmann 171 171 163 505 4 1581 1

Hold

Sport pistol, cal. 22, 30 skud præcision, 30 skud duel

Ind.

Præc. Duel i alt plac. i alt plac.

Andreas Hansen 277 277 554 3

Lars Hartmann 261 266 527 4

Frederik Hannibal 268 250 518 5 1599 1

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

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

 Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde kontingentop-
krævningen 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 
tilmeldt dig inden girokortet udsendes, skal du betale det første 
girokort på ”gammeldags vis”. 

 

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
 

 
 

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. 
 

 

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

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 


