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 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 
  MobilePay 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 Aarhus 
 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 5. november 2019. 
 

Afleveret til postvæsenet den 21. august 2019 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 2 - Maj 2019 - 83. årgang 
 

Forsidebillede: Første kvindelige danske feltsportsdeltager i AS-P7 - se side 12 og 19 
 
 

 
 

 
 

 

 

Kære alle AS-medlemmer 
 - både gamle og unge 

 
Igen i år vil hjemmeværnssektionen 

afholde og gennemføre årets 
 

 BØFTUR. 

 
Derfor vil vi allerede nu gøre opmærksom på, at du 

      (hvis det ikke allerede er gjort) skal sætte        i kalenderen 
 

søndag den 1. december 
 

Særligt efter sidste års succes og store tilslutning 
håber vi, at vi i år kan blive endnu flere. 

 
    Program følger i næste nummer af bladet, men. 

               sangene, den gode stemning og de mange legater,  
       vil naturligvis også være at finde igen i år. 

 
Skyttehilsner 

 

Den høje Kjæft og Hjemmeværnsinspektøren 
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Aktivitetsoversigt 
 

7. september  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

6. sept. 16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole 

28.-29. sept..  Skydning Universitetsmatch Ulfborg 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

26. oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

2.-3. nov.  Feltsport Arrangør: DM Biathlon Orientering Nordsjælland 

1. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

7. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget/Rude Skov 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skolen/Privat 

10. dec. 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

2020 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

25. februar  Feltsport Årsmøde Bjerget 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

April  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

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 

Maj  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

Maj  Feltsport Træning feltpistolskydning Kalvebod 

13. juni  For./Sky./Fsp. AS - P7/SKIF - 100 års jubilæum København m.m. 

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 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset/KSC 

August 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

 

 

Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
 

 

 

 
 

 
Fotografer til dette nummer: Mathias Hertz, Hans Jørgen Vaaben, Birger Hoff, 

Søllerød Kommune og Redakteuren 
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         Afdøde          
 

 1182 Mogens Palle Sølvtoft Grønlund 28. juni 
 

Æret være hans minde 
 

 

 
 

 

 
 

 
Runde  

fødselsdage 
2019 

 
 

Til lykke 
 
 

 31. august 4206 Carsten Sveding 60 år 

 7. september 4625 Kristian Slaarup Kongstad 55 år 

 9. september 4353 Keld Vedelskov Serup 75 år 

 21. september 3910 Morten Palsbro 55 år 

 26. september 3763 Leo Lundgren Larsen 75 år 

 27. september 4296 Rune Holmeå Iversen 40 år 

 29.  september 4297 Ulrik Nielsen 35 år 

 6. oktober 4419 Katrine Kleffel Bannow 25 år 

 12. oktober 3271 Niels Hjørne 85 år 

 13. oktober 4659 Nanna Herlev Roesberg 25 år 

 28. oktober 4592 Rósa Björk Einarsdottir 40 år 

 12. november 4639 Celine la Cour 25 år 

 16. november 4655 Eva Roug 45 år 

 17. november 4312 Gudrun Freyja G. Larsen 30 år 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Der er ikke rigtigt noget for 
uglerne at kikke på denne gang. 

 

 
 

Velmente bidrag til kommende blades UGLESET modtages meget gerne. 
 

Indlæg kan undtagelsesvis bringes anonymt i bladet, men 
anonyme indlæg bringes ikke - redakteuren skal kende afsenderen. 
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Sct. Hans aften på Bjerget 
 

 

Hele denne søndag var 
formidabel vejrmæssigt 
uden en sky på himlen og 
næsten vindstille. 
 

 Der blev arbejdet hårdt i 
køkkenet fra lidt over mid-
dag, hvor gymnastiksektio-
nen - ligesom sidste år med 
Jacques og Frank ved roret 
- tryllede med nye kartofler, 
majs, vildtsovs på portvins-
basis, waldorfsalat og jord-
bær, idet dog sidste års 
gammeldags fløde til jord-
bærrene i år var udskiftet 
med flødeis af bedste kvali-
tet, alt imens Bo igen forbe-
redte grillen til rådyr supple-
ret med pølser til de eks-
tremt sultne. Sidst på ef-
termiddagen kom Finn med 
vinen. 
 

 I formandens velkomst 
blev det annonceret, at den 
varme mad ville blive serve-
ret på de 8 borde i teltet i 
haven samt på et bord un-
der åben himmel præcis kl. 
19:30.  
 

 Det satte gang i turen til 
Toppen, og lige på slaget 
halvotte var de 53 tilmeldte, 
fremmødte og betalende 
deltagere bænket på hyg-
geligste vis, hvor man blev 
siddende - kun afbrudt af 
de mange hjælpende hæn-
der, der bar ud til opvask og 
køkken efter hovedret og 
jordbær - indtil det blev bål-
tid.  
 

 Det er umiddelbart uvist 
om bålet var genbrug fra 
xxxxxx 

 

 Sandbjerginspektøren, Birger 
Hoff, holdt en fantastisk båltale. 
 

(talen havde egentlig fortjent 
at blive gengivet i sin fulde 
længde, men er af pladshen-
syn forkortet - hele talen kan 
fås hos redakteuren). 
 

 Denne båltale er et digt af en 
af vore store danske forfattere, 
Henrik Pontoppidan. Og der er 
tre grunde til, at netop vi og 
netop nu læser hans digt. 
 

 Den første grund er tidsån-
den. Efter nederlaget i 1864 var 
vi knuste. Nogle valgte at give 
op, andre skabte Akademisk 
Skytteforening, og få år efter 
dannedes Akademisk Skytte-
korps. 
 

 Den anden grund er, at AS 
har overtaget ansvaret som tra-
ditionsbevarer for Stormen på 
København 11. februar 1659.  
Et slag mange unge nok ikke 
kender, men som sikrede Dan-
nebrog og dansk. Hvordan det 
kunne have gået, mindes vi om 
hvert år, når vi tävler mod vore 
skånske venner i Revinge. Dig-
tet er netop skrevet til en natio-
nal mindefest for stormen på 
København. 
 

 Den tredje grund er den ef-
fekt, digtet skabte, som blev 
nærmest en national rørelse. 
Jeg er sikker på, at det var en 
af grundene til at frk. Henriette 
Barfred-Pedersen kort efter der 
oppe i det hvide hus under-
skrev det gavebrev, som gør at 
vi i dag kan fejre Sankt Hans i 
disse smukke omgivelser 

 

Og her er Pontoppidans digt 
 (11. februar 1913) 

 
Der er kommet Foraarsbud, 
Danmark skyder friske Skud ! 
Lærkesange, Fløjt af Stære, - 
Noget nyt, der er i Gære 
Under Is og Vinterslud.  
 
Sløvt vi sukked, tungt vi sov, 
Smedded Værget om til Plov. 
Gemte Sværdet dybt i Skeden 
For at sikre Nabofreden 
Ved et ydmygt "Med-Forlov". 
 
Længe nok den danske Mand  
Fandt sig i sin Trællestand, 
I vor Angst for tyske Noter 
Gik vi om paa Kattepoter 
i vort eget danske Land. 
 
Frygten har vi sat paa Dør. 
Vi vil være Mænd som før ! 
Vi vil atter løfte Ho’det, 
Ikke mer slaa Vand i Blodet, 
Ikke blegne, før vi dør ! 
 
Dansken er en sindig Mand, 
Venter og ser Tiden an. 
Nu vi saa, hvad vi forsømte, 
Mens vi under Dynen drømte 
Om et evigt fredlyst Land. 
 

Uffes Sværd vi gemte hen. 
Vi maa finde Skræp igen ! 
Vi vil spørge, til det høres, 
Vi vil kalde, til vi føres 
Frem paany af djærve Mænd ! 
 
Hør, det synger i vort Bryst ! 
Fælles Sorg og fælles Lyst, 
Lærkesange, Fløjt af Stære, - 
Noget nyt der er i Gære 
Paa vor taageslørte Kyst ! 
 
Tør vi tro, hvad Hjærtet spaar, 
At vor Genbyrdstime slaar ? 
Ja ! Fra Sjællandsfa’r og Jyde 
Skal den danske Tunge lyde 
Endnu gennem tusind Aar ! 
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sidste år, hvor der var af-
brændingsforbud grundet 
tørken, men Sandbjergin-
spektionen præsterede i 
hvert fald et flot bål, der 
blev igangsat med gas-
brænder m.m.. 
 
 Og derefter var scenen 
sat, så Sandbjerginspektø-
ren kunne holde sin tanke-
vækkende båltale. 

 
 Vi sang selvfølgelig mid-
sommervisen i den gode, 
gamle version, og den offi-
cielle afslutning skete ved 
afsyngning af fanesangen. 
 
 Vi nød alle aftenen til 
mørket faldt på, og efter re-
sterende opvask og opryd-
ning blev lejren lukket kl. 
23:30. 

3098 
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VIP-holdet bestod som 
sædvanligt igen i år af: 
 

 Niels Schou,  
som var med for 
69. gang i træk. 

 X² formanden, 

 Høje Formand, 

 X³-formanden, 
 

 X-formanden og 
 traditionsbærende 

ved P7, Sigvard 
Andersson 

 
 

 

Det var godt at se tilslutningen 
til årets AS-P7, hvor der i alle 
konkurrencerne blev stillet 
med fuldt hold. Det er i år  

99 år siden starten i 1920, 
og hvis det fortsætter på 
samme gode måde, er der be- 
xxxx 

grundet håb om, at konkur-
rencer og samvær vil kunne 
fortsætte mange år endnu. 
Det var - bortset fra regn og 
torden om eftermiddagen og 
aftenen - en rigtig god dag.  

Stor tak til SKIF for det. 

    

 
Ordförande for SKIF 
Pär Olanders og 
 

Høje Formand 
Aksel Iversen,  
som inviterede til  
 

100 års AS-P7 
jubilæum i 
København 
13. juni 2020 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
VIP-holdets historiske 
indslag var i år min-
detavlen for Den dan-
ske Brigade, som er 
indsat i muren overfor 
indkørslen til Häcke-
berga Slot, hvor briga-
den havde hovedkvar-
ter i 1945. Vil  man se 
den, skal man kikke 
godt efter - den er 
vanskelig at finde. 
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Skydningerne var som sæd-
vanligt velafviklet med gode 
kommandoer. 
 
 Vi indledte traditionen tro 
med svensk hovedskydning, 
hvor resultaterne talte deres 
tydelige sprog. Svenske skytter 
indtog de første tre pladser 
med Anders Petersson i spid-
sen med 139 p og Petra An-
dersson på andenpladsen med 
133 p. 
 
 Bedste dansker blev 3990 
Hans Jørgen Vaaben på fjer-
depladsen med 126 p. tæt fulgt 
af 4501 Christian Bannow på 
femtepladsen med 125 p. 
 
 I den danske hovedskyd-
ning gik det kun en smule bed-
re for de rød-hvide farver. 
 
 Anders Petersson var igen 
bedst med 136 p. Anden plad-
sen gik til 3898 Lars Worsaae 
med 131 p. - trods forårets 
vægtning af cykeltræning frem-
for skydning. Her stak 4501 
Christian Bannow igen næsen 
frem med en fjerdeplads. 
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 Svend Mørup, som var Pär Olander overrækker en flaske 
 på holdet for 49. gang til nr. 2 i formandsskydningen 

 

    

 I den samlede bane-
skydning lå tre svenskere i 
spidsen og 4501 Christian 
Bannow indtog en merite-
rende 4. plads i sit debut år 
som deltager i konkurren-
cen mod P7. 
 
 Den samlede holdskyd-
ning blev overbevisende 
vundet af P7 med 1.732 p. 
mod AS’er-nes mere magre 
resultat på 1.694 p. En for-
skel på 5,5 point pr. tællen-
de skytte. GYS! 
 
 Terrænskydningen gik 
ikke meget bedre. Igen An-
ders Petersson på første-
pladsen fulgt af Petra An-
dersson - begge med 29 p. 
Umiddelbart herefter dog 
3745 Finn Scheibye og 
3990 Hans Jørgen Vaaben 
- begge med 28 p. 
 
 Sammenlagt vandt P7 
med 183 p. mod AS med 
168 p svarende til ca. to 
træffere pr. tællende skytte. 

 

Anders Petersson, Finn Scheibye overrækker en ekstrapræmie 
som igen vandt det hele til Christian Bannow for god debutantindsats 

 

 
 

Middag - geværskytternes bord 
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BANESKYDNING 2019 Svensk hovedskydning Dansk hovedskydning I alt 

  L1 L2 ST Sum Pl. L KN ST Sum Pl. Sum Pl. 
              

Anders Petersson P7 48 48 43 139 1 50 48 38 136 1 275 1 

Petra Andersson P7 46 48 39 133 2 46 43 40 129 6 262 2 

Sven Wildmark P7 46 42 36 124 7 49 46 36 131 3 255 3 

Christian Bannow AS 44 47 34 125 5 49 43 37 129 4 254 4 

Lars Worsaae AS 45 40 35 120 9 48 42 41 131 2 251 5 

Thomas Fjeldborg AS 49 46 30 125 6 49 39 33 121 8 246 6 

Annette Jönsson P7 47 45 35 127 3 49 38 31 118 11 245 7 

Finn Scheibye AS 46 43 21 110 14 50 47 32 129 5 239 8 

Ola Hvamstad AS 45 44 28 117 11 49 42 30 121 7 238 9 

Hans Jørgen Vaaben AS 50 48 28 126 4 49 39 24 112 14 238 10 

Pär Olanders P7 43 42 33 118 10 42 39 35 116 13 234 11 

Adolf Andersson P7 39 38 35 112 12 45 41 33 119 10 231 12 

Tommy Andersson P7 38 47 26 111 13 47 42 30 119 9 230 13 

Svend Mørup AS 45 43 33 121 8 48 42 17 107 16 228 14 

Åke Berlin P7 47 39 21 107 15 49 27 40 116 12 223 15 

Rune Grønberg Junker AS 45 44 7 96 17 45 31 35 111 15 207 16 

Linus Berlin P7 43 47 15 105 16 46 39 16 101 17 206 17 
              

HOLD (7 bedste) P7 864     1 868     1 1732 1 

 AS 844     2 854     2 1698 2 

 
FELTSKYDNING 2019 St. 1 St. 2 St 3 St 4 St. 5 Sum Inn Pl. 
             

Anders Petersson P7 6 6 5 0 6 6 6 2 29 7 1 

Petra Andersson P7 6 0 6 0 5 6 6 6 29 6 2 

Finn Scheibye AS 6 4 5 0 5 6 6 5 28 9 3 

Hans Jørgen Vaaben AS 6 4 6 0 5 5 6 0 28 4 4 

Sven Wildmark P7 5 4 6 3 5 5 6 4 27 11 5 

Annette Jönsson P7 6 3 6 0 3 6 6 4 27 7 6 

Lars Worsaae AS 6 4 6 0 3 6 6 2 27 6 7 

Thomas Fjeldborg AS 6 1 5 0 4 6 5 2 26 3 8 

Tommy Andersson P7 6 2 5 0 5 5 5 0 26 2 9 

Ola Hvamstad AS 4 1 5 3 4 5 6 6 24 10 10 

Åke Berlin P7 6 2 4 0 2 6 6 3 24 5 11 

Adolf Andersson P7 5 1 3 0 3 5 5 2 21 3 12 

Svend Mørup AS 3 1 4 1 4 4 5 1 20 3 13 

Linus Berlin P7 4 11 3 0 2 6 5 1 20 2 14 

Pär Olanders P7 4 1 5 1 1 0 5 2 15 4 15 

Christian Bannow AS 0 0 6 0 3 0 6 3 15 2 16 

Rune Grønberg Junker AS 3 0 1 0 1 2 5 2 12 2 17 
             

HOLD (7 bedste) P7         183  1 

 AS         168  2 

 

AGNETES Anders Petersson FORMANDS- Pär Olanders P7 48 

HÆDERSPRIS Pladscifre 1+1 SKYDNING Aksel M Iversen AS 42 
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”Den skydestilling er bare helt forkert …” 

 
Feltsportssektionens deltagel-
se i det traditionelle AS-P7-
stævne blev initieret på bag-
grund af feltportsinspektørens 
detaljerede befaling for dette, 
og han stillede herunder de 
knapt så feltvante deltagere i 
udsigt, at regn og andet uvejr 
tidligst ville ramme Revinge-
hed omkring kl. 18:00, hvor al-
le forventedes at være under 
tag igen. Det skulle vise sig, at 
vejrguderne ikke havde læst 
hans mail. 
 
 Han undlod heller ikke at 
give en vejledning for hvordan 
egne medbragte madpakker 
burde sammensættes under 
hensyntagen til det forventede 
aktivitetsniveau, hvor han for-
ventede, at alle danske delta-
gere skulle være i stand til at 
løbe letfodet og nogenlunde 
målrettet gennem den sven-
ske skov. 

 

 Inspektøren er kendt for at 
være venligt insisterende og 
han havde magtet at få yderli-
gere 5 mand (M/K) ud af bu-
sken, så der var derfor et fuld-
talligt hold, der kørte mod Sve-
rige. 
 
 Allerede inden første skud 
var afgivet eller første post var 
klippet, kunne vi notere, at da-
gen var historisk for AS, idet en 
uforfærdet kvinde havde stillet 
sig til rådighed, idet Janni Hel-
weg, der i 2018 debuterede 
som AS smørrebrødsperson - 
ja, selv undertegnede skribent 
må prøve at være politisk kor-
rekt - med ansvar for deltager-
nes madpakker, nu indtrådte 
som aktiv deltager, og hun så 
med angstfyldt bæven frem 
mod endnu mere ”information 
overload” fra foreningens gar-
vede rotter for hvem ingen de-
talje kan blive for lille. 
 

 Efter den sædvanlige vel-
komstceremoni på Revingehed 
skydebane hastede feltspor-
terne afsted mod kortholdsba-
nen for at afvikle 3 feltskydnin-
ger. Ved denne lejlighed skal vi 
ikke undlade at rette en særlig 
tak til Finn Scheibye, der i et 
svagt øjeblik havde fortalt, at 
skyttesektionen faktisk lå inde 
med adskillige ubenyttede 9 
mm-våben, og derfor kunne vi 
se frem til at kunne gennemfø-
re skydningerne uden at skulle 
slide alt for meget på et enkelt 
våben. 
 
 Skydningerne var konstrue-
ret efter gammelkendte model-
ler med fordeling af skud mod 
flere skiver samt diverse frem-
løb og magasinskifter og alt 
sammen under tidspres. Sidste 
skydning gennemførtes som et 
lille situationsspil, hvor Gene-
vekonventionen kortvarigt pop- 
xxxxx 

 

 
 

Redakteurens 
bemærkning 

 

Stort TIL LYKKE til  
Janni Helweg 

 

Hun var - i denne 71. feltsportskonkurren-
ce siden starten i 1948 - den første kvin-
delige AS deltager i feltsport. 
 

Eneste kvindelige forgænger var Helena 
Westling, som deltog på P7’s feltsports-
hold seks gange fra 2002-2011. 
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I vore dage 
foregår de 
fleste felt- 
og terræn-
skydninger 
på bane 

 
 

Skydning og 
markering 

 
 

Nogle træner 
den i teksten 
omtalte ”for-
kerte” skyde-
stilling 

 
 

 
 

 
 

 Sidste post og mål O-løb    Regnen var begyndt allerede her - heldigvis 
  var der et stort telt til beregning og omklædning 
 

 
 

Middag - feltsportsbordet 
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pede op. Udgangspunktet var 
en figurskive liggende på jor-
den for skyttens standplads og 
skytten skulle nu ligge på knæ 
ved denne sårede ”kammerat” 
for at simulere, at der blev 
ydet førstehjælp ved at begge 
hænder indledningsvis var 
placeret på den sårede. Kon-
ventionen dikterer, at hvis en 
sårets liv eller førstehjælpe-
rens liv er truet, da har første-
hjælperen ret til at forsvare 
både sig selv og den sårede 
ved våbenbrug. Pistol og ma-
gasiner lå klar til brug oven på 
den sårede kammerat. 
 

 Synet af knælende skytter 
på skydelinjen og navnlig de-
res særligt fremhævede, men 
dog veltrimmede sædepartier i 
stramtsiddende tekstiler gav 
feltsportsinspektøren anled-
ning til moralske overvejelser, 
og han fandt, at denne skyde-
stilling ikke var passende for 
anstændige feltsportere og 
dermed skal vi næppe opleve 
den i 2020. 
 

 Jørgen Nielsen var meget, 
meget tæt på at have bedste 
skydning, men måtte tage til 
takke med 2. pladsen, mens 
inspektøren blev nr. 3.  
 

 Allerede her fik vi en anelse 
om, at konkurrencen kunne 
blive meget tæt. 
 

 Efter velgennemførte skyd-
ninger kørte vi til Dalby for at 
gennemføre punktorientering 
og fri orientering, og de min-
dre rutinerede løbere glædede 
sig over, at der skulle løbes i 
svensk terræn, der umiddel-
bart virkede tilforladeligt uden 
voldsomme stigninger eller 
andre orienteringsmæssige 
udfordringer. 

 Punktorientering blev en lidt 
blandet oplevelse, da bane-
læggeren havde valgt at vise 
sig fra sin allermest humane 
side, og den 2000 meter lange 
rute blev stort set gennemført 
ad stisystemet, og de enkelte 
poster var udvalgt således, at 
der ikke krævedes de store 
kortlæsningsevner for at løse 
opgaverne. Enkelte løbere blev 
dog en anelse overmodige, og 
det kom så til at koste strafmi-
nutter hist og pist, fordi man ik-
ke holdt helt styr på, om man 
var på østlig eller vestlig side af 
stendiget. 
 

 Lasse Helweg blev slået 
med få sekunder og fik 2. plad-
sen, mens inspektøren igen 
blev nr. 3. 
 

 Den fri orientering gav alle 
gode, men ikke uløselige ud-
fordringer og trods de mange 
stier, blev vi tvunget bort fra 
disse, så vi måtte finoriente-
re/kratluske os frem gennem 
terrænet. Men alle havde en 
god oplevelse, og selv mindre 
rutinerede løbere kom ud af 
skoven med ”løftet hale.” 
 

 Lasse blev igen slået kne-
bent af en svensker og blev nr. 
2 og inspektøren indkasserede 
5. pladsen. 
 

 Det var en sammenbidt flok, 
der nu kørte mod dagens sid-
ste disciplin, idet vi havde en 
anelse om, at den samlede 
konkurrence nemmest kunne 
falde ud til svenskernes fordel 
(for en enkelt gangs skyld ), 
og kun en kombination af et mi-
rakel og et rent svineheld kun-
ne ændre på dette sørgelige 
faktum. 
 
 Nu viste det sig, at inspektø-
rens rosenrøde vejrmelding ik- 
xxxxxxx 

ke holdt stik, og et uvejr rulle-
de ind over Revingehed, netop 
som håndgranatpræcisions-
kast skulle gennemføres. Den 
elektrostatiske knitren i luften 
gjorde inspektøren utryg, og 
han frygtede, at metalmæng-
den i en øvelsesgranat kunne 
være nok til at tiltrække et lyn-
nedslag. Det skete dog ikke. 
 

 Imidlertid lykkedes det en-
deligt at sætte de kække sven-
skere til vægs, idet Henrik 
Bendz vågnede op til dåd og 
genfandt kastearmen, der hav-
de hvilet trygt siden hans mili-
tære 5-kampskarriere i det for-
rige århundrede, og han opnå-
ede bedste resultat. 
 

 Håndgranat konkurrencen 
måtte kortvarigt afbrydes, da 
uvejret rasede allerhårdest, og 
heldigvis kunne vi finde ly i bi-
lerne bag kastestandpladsen. 
 

 Janni valgte at træde i karak-
ter på håndgranatbanen, og 
hun demonstrerede en sær-
egen, men dog effektiv, 
(hjemmekomponeret ?) teknik, 
idet et koket rejehop indgik i af-
levering af granaten. Men vore 
smørrede smil fordampede, da 
det viste, at hun faktisk var i 
stand til opnå træfning mod de 
fleste mål og hun blev 4. bed-
ste dansker. 
 

 Det samlede officielle resul-
tat viste, at vore bange anelser 
kom til at holde stik, og AS 
måtte tage til takke med en 
net, men ikke prangende 2. 
plads. 
 

 Dagen afsluttedes i offi-
cersmessen med middag led-
saget af en omhyggeligt orke-
streret - men meget langstrakt 
- præmieceremoni.  
 

Jørgen Pedersen 
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P7’s hold - før konkurrencerne: 
Marcus, Stefan (lagledare), 

Johan, Patrik, Kjeld, 
Magnus og Lars-Henric 

 
 
AS holdet - efter konkurrencerne: 

Jørgen N, Lasse, Janni, 
Christian, Henrik og Jørgen P 

 
Stefan overrækker faunen  

til P7’s vinderhold -  
Kjeld, Patrik og Magnus 

 

 
 

FELTSPORT 2019   Pistol Pkt.-O O-løb Hgr. I alt 
         

1 Magnus Karlsson P7  3 29,12 52,57 9 93,69 

2 Marcus Bill P7  14 21,45 53,17 12 100,62 

3 Jørgen Nielsen AS  4 28,47 58,49 13 103,96 

4 Christian Saxe AS  9 24,29 53,20 19 105,49 

5 Patrik Johansson P7  36 27,40 36,15 10 109,55 

6 Jørgen Pedersen AS  22 26,13 62,26 9 119,39 

7 Lasse Helweg AS  45 22,00 37,58 24 128,58 

8 Kjeld de Kroon P7  46 31,41 56,57 13 146,98 

9 Lars-Henric Ottosson P7  41 36,07 61,38 9 147,45 

10 Henrik Bendz AS  32 36,83 88,55 8 165,38 

11 Johan Wallquist P7  36 57,22 53,20 9 185,56 

12 Janni Helweg AS  41 40,83 88,47 16 186,30 

         

 Hold 4 bedste Diff.   Teknikprisen - pistol + pkt.-O 
       

1 Södra Skåningarnas SKIF 450,87 6,58   Magnus Karlsson 

2 Akademisk Skytteforening 457,42     32,12  
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Ved konkurrencen mod P7 
skydes tre skydninger: 

 Sportpistol: 30 skud præci-

sion og 30 duel 

 Militær hurtigskydning 

(MRF): 3 omgange á 2x5 

skud på duelskiven på hhv. 

10, 8 og 6 sekunder. 

 Terrænskydning (Fält)med 

varierende antal stationer 

- i år 8  
 

 Holdresultatet opgøres som 
summen af de tre bedste skyt-
ters pladscifre. 
 
 Det samlede resultat kan 
ses på side 18. 
 
 Det ses, at AS førte knebent 
efter de to banediscipliner, 
men tabte endog meget stort i 
terrænskydningen. 
 
 Sammenlagt vandt P7 såle-
des med 29 pladscifferpoint 
mod AS’ 37. 
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Chengkang Li,  
som var med på 

AS holdet for  
første gang 

 
 
 
 
 
 
 

Betina motiverer 
overrækkelsen af 

Flanøren til vinder-
holdet fra P7 

Mathias Duppils, som vandt det meste 
 

 
 

  
 

Middag - pistolskytternes bordende 
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PISTOLSKYDNING  2019   
Placering 

Resultat 
   

     

 
  

Sports- 
pistol 

Militær 
hurtigskydning 

Felt- 
skydn. 

 
I alt 

(plads- 
cifre) 

         

1 Mathias Duppils P7  
2 

135+134=269 

1 

93+94+89=276 

1 

74 
 4 

2 Mathias Hertz AS  
1 

136+144=280 

3 

90+89+84=263 

3 

69 
 7 

3 
Karl-Anders  

Månsson 
P7  

3 

133+138=261 

4 

93+84+81=258 

4 

66 
 11 

4 Alex Datcu AS  
4 

123+132=255 

2 

91+89+85=265 

6 

62 
 12 

5 Roger Åstrand P7  
7 

120+116=236 

5 

86+90+79=255 

2 

69 
 14 

6 Lars Hartmann AS  
5 

125+122=247 

6 

83+79+84=246 

7 

57 
 18 

7 
Betina Lynnerup 

Warming 
AS  

6 

132+109=241 

7 

72+80+81=233 

10 

46 
 23 

8 Joakim Westesson P7  
10 

120+73=193 

9 

84+76+45=205 

5 

64 
 24 

9 Christoffer Olsson P7  
9 

107+93=200 

8 

81+73+76=230 

8 

55 
 25 

10 Chengkang Li AS  
8 

123+102=225 

10 

63+63+35=161 

9 

54 
 27 

       

 HOLD 1 P7   12 10 7  29 

 2 AS  10 11 16  37 

(pladscifre - 3 bedste i hver disciplin) 
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20 kvindelige deltagere i AS-P7 
 

87 geværskydninger 
 

Her så vi de to første kvindeli-
ge deltagere i 1980 - derefter 
har i alt 11 kvinder deltaget 
sammenlagt 27 gange.  

71 feltsportskonkurrencer 
 

Først i 2002 kom den første 
deltager - den næste deltog i 
2019 - og de to har kun delta-
get i alt 7 gange. 

17 pistolskydninger 
 

Allerede fra starten i 2003 var 
der kvinder med, og det har der 
været hver gang siden - i alt har 
7 kvinder deltaget 23 gange. 

 

  1 
 

  2 
 

  7 
 

  9 
 

  12 
 

  13 
 

  15 
 

  18 
 

  19 

    Periode Antal Disciplin 

 1 Eva Holmström P7 1980-1985 5 Gevær 

 2 Anita Gunnarsson P7 1980-1984 4 Gevær 

 3 Eva Bemerholt  P7 1985-1991 3 Gevær 

 4 Lena Mårstrand-Persson P7 1985 1 Gevær 

 5 Pia Kraglund Vaaben AS 1993-2014 6 Gevær 

 6 Eva Holm AS 1998 1 Gevær 

 7 Helena Westling P7 2002-2011 6 Feltsport 

 8 Betina Lynnerup Warming AS 2003-2019 9 Pistol 

 9 Anita Ekelin P7 2003-2009 6 Pistol 

 10 Anne-Mette Madsen AS 2003 1 Pistol 

 11 Evelyn Scheibye AS 2006-2007 2 Gevær 

 12 Helen Persson P7 2006 1 Pistol 

 13 Camilla Mitkiewitz P7 2009-2014 3 Pistol 

 14 Marie Janussen ASA 2010 1 Gevær 

 15 Madelaine Mitkiewitz P7 2011-2012 2 Pistol 

 16 Freyja G. Larsen AS 2014 1 Gevær 

 17 Katrine Kleffel Bannow AS 2015 1 Pistol 

 18 Petra Andersson P7 2018-2019 2 Gevær 

 19 Anette Jönsson P7 2019 1 Gevær 

 20 Janni Helweg AS 2019 1 Feltsport 

 

5   
 

6   
 

8   
 

11   
 

14   
 

16   
 

17   
 

20   
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Udsigt mod øst fra Høje Sandbjerg 1910 og 2018 
 

 
 

Høje Sandbjerg og Bjerggården - det nordligste område af Søllerød Naturpark  
 

Billederne på denne side er fra ”Søllerød Naturpark, Plejeplan 2018-2033” 
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Kommunal plejeplan sat i kraft 
 

Allersidste afledte bestemmel-
se af den uendelige frednings-
sag er nu modtaget. 
 
 Inspektionen har tidligere 
berettet om fredningssagen, 
som skulle have været en ad-
ministrativ sammenlægning af 
28 gamle fredninger, men som 
viste sig at indeholde angreb 
på, hvorledes foreningen kunne 
benytte sin ejendom.  
 
 Sagen afsluttedes 25. maj 
2016 (se artikel i bladet 
3/2016). Senere har inspektio-
nen berettet om implemente-
ring af stien fra Toppen til Rude 
Skov (se artikler i bladene 
4/2017 og 1/2018). 
 
 Den sidste afledte foran-
staltning var en kommunal ple-
jeplan, som skulle give os ret-
ningslinjer for, hvordan grun- 
xxxxx  

den skulle se ud, og hvilke til-
tag der var nødvendige, for at 
nå resultatet. Hvis en grund-
ejer ikke gør som fastlagt i 
plejeplanen, kan kommunen 
iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger, dog uden 
omkostning for grundejeren.  
 
 En sådan plan, hvortil også 
naturfredningsforeninger og 
lignende har påtaleret, kunne 
potentielt være et alvorligt 
indgreb i vor ret til at benytte 
øvelsesterrænet, som vi finder 
rigtigt, hvorfor vi blandede os, 
så meget det nu var muligt, i 
udformningen af planen. 
 
 Nu er den her så, og pla-
nen, som løber fra 2018-2033, 
er sat i kraft efter udløbet af en 
klagefrist den 21. juni 2019.  
Planen kan findes på Internet-
tet f.eks. på www-adressen 
herunder. 

 Akademisk Skytteforening 
valgte ikke at klage, selvom vi 
var lidt uenige i planen. Det 
skyldes dels, at planens mål-
formulering var malet med en 
ganske bred pensel, og dels, 
at de detaljerede anvisninger 
på plejetiltag er formuleret som 
forslag. 
 
 Så for os, som nok er den 
eneste lodsejer i Naturparken, 
som allerede havde en pleje-
plan, er det blot at justere vor 
plan ved næste rulning og fort-
sætte plejen af øvelsesterræ-
net, som vi har gjort i 100 år. 
 
 Men mere herom ved vor 
næste rulning. 
 

Sandbjerginspektøren 

www.rudersdal.dk/files/media/2019/07/plejeplan_soelleroed_naturpark_hoeringsversion110219.pdf 
 

 

Oldenår 
 

Ind i mellem sætter bøgen ekstramange frugter - bog - 
og i år er et af disse. Bøgens grene er tynget af bog, 
som modnes og falder af i september - oktober. Det er 
sikkert den varme sommer sidste år, som har fået bø-
getræerne til at sætte så mange bog. Mange smådyr 
lever af bogene, som mus, hvorfor næste år forventes 
at blive et rigt museår til glæde for f.eks. ugler. Kom op 
og gå en tur på øvelsesområdet og nyd den frodige 
natur 
 

Ukrudt 
 

Men også ukrudtet gror frodigt. Billedet viser engen 
foran Barfredstenen, hvor disse stive uregerlige 
ukrudtsplanter har rottet sig sammen mod vor græs-
slåning. Nok kan de være flotte, men de ændrer, 
sammen med bregner, engens udseende. Er du bota-
niker, og har du råd om bekæmpelse af disse ukrudts-
planter uden at bruge gift, så vil vi i Sandberginspekti-
onen være glade for dine råd og hjælp. 

 
 

Nedtynget bøgegren 
 

 
 

Ukrudt ved Barfredstenen 
  

http://www.rudersdal.dk/files/media/2019/07/plejeplan_soelleroed_naturpark_hoeringsversion110219.pdf
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Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, drengesal 37, 2700 Brønshøj 
  (ikke pigesal som sidste år) 

 

Fredag kl. 16.30 (mødetid 16.25) - 18.00 

Korsager Skole, Gislingevej 14-16, Husum, sal 73, 2700 Brønshøj 
(lige ved indgangen som sidste år) 

 

 

Sæsonstart - fredag 6. september 
 
 
 
 

Gymnastik i AS  
 

 

 
 

 I gymnastiksalen i 1941 
 

    
 

 Fuglekonge 1997 Neble 
 

 
 

I gymnastiksalen i dag 

Gymnastiksektionen oprettedes 16. marts 1868. Der var stor 
aktivitet, og AS elitegymnaster deltog aktivt i mange aktivite-
ter, bl.a. Olympiske lege i 1906, 1908, 1912 og 1920, og bå-
de konkurrenceholdet og individuelle gymnaster vandt ad-
skillige førstepladser i Dansk Gymnastik-Forbunds A-række. 
AS var gennem mange år toneangivende inden for dansk 
gymnastik og besatte bl.a. fra 1933-1946 formandsposten i 
Dansk Gymnastik-Forbunds bestyrelse. 
 

 Der afholdtes årlige AS-mesterskaber fra 1913 til 1982. 
Eneste nuværende medlem, som har vundet dette mester-
skab, er 3147 Viggo Neble (4 gange i perioden 1960 til 
1967). Eliteafdelingen nedlagdes i 1983, og derfra har der 
været motionsgymnastik hver tirsdag og fredag. 
 

 Gymnastikken foregik indtil 1970 i Studenterforeningens 
gymnastiksal og om sommeren også på Bjerget, og fra 1970 
på skoler - 1977-2009 på Hellig Kors Skole - og derefter på 
Husum og Korsager skoler under ledelse af bl.a. nedenstå-
ende gymnastiklærere. Herudover arrangeredes en årlig fug-
leskydning indtil 2003, og nu er der afslutning på forårssæ-
sonen på Bjerget og juleafslutning med gule ærter. 

 
 

Olav Nielsen 
1921-46 

 

Jørgen Hansen 
 

Erling 
Hesgaard 

 

Preben 
Nielsen 

       
 

    B.C. Johannes Leif Berg- 
Thestrup   Larsen     Sørensen 
19??-70 1948-96  1996 til i dag 
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Træning til P7/AS i Göteborg 
31. maj - 1. juni 2019 

 
Feltsportssektionen ved Janni, 
Lasse og undertegnede var 
taget til Biathlon stævne i Gö-
teborg for at træne punktorien-
teringsløb og orienteringsløb i 
svensk terræn - Janni dog 
med en skade i læggen. 
 
 Selvom kortet så tilforlade-
ligt ud, lod undertegnet sig 
snyde af, at moser godt kan 
ligge på toppen af en bakke-
top; ikke noget vi er vant til i 
Danmark - hvilket kostede 
2:30 minut på 1. post på sprin-
ten. 
 
 Lasse løb en flot 17 plads 
(næstbedste dansker) i H21, 
xxxxx 

Janni vandt D45 (1 deltager), 
og undertegnede måtte tage til 
takke med en 6. plads i H50 - 
med 4 orienteringsbom og 5 
strafrunder ! 
 
 Om lørdagen var valget af 
påklædning lidt drilsk - under 
indskydningen det ene øjeblik 
blæst og regn, det næste sol-
skin. 
 
 En lidt teknisk krævende 
punktorienteringsbane, efter-
fulgt af en 4,8 km orienterings-
bane for H50, som underteg-
nede med et lille svej til en sten 
i grøn bevoksning på 2:30 mi-
nut gennemførte på 70 minut- 
xxxxx 

ter. Terrænet var meget glat og 
tungt, og det kunne op og ned 
af de stejle bakker være en 
fordel også at bruge armene. 
 
 Lasse gennemførte med en 
19. plads (4. bedste dansker), 
Janni fik gennemført punktori-
enteringsbanen med 31 mm og 
smagt på orienteringsbanen, 
og undertegnede fik atter en 6. 
plads. 
 
 Lasse løb en stafetbane om 
søndagen, - - -  
- - - og herefter var vi klar til 
årets P7/AS stævne. 
 

4431 Christian Saxe 
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Akademisk Skytteforening 
Skydeprogram for langdistance - efterår 2019 

 
 

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

Lørdag  
10. august 

KM 300 m  
½-match + 40/60 liggende 

Tilmelding: Finn@Scheibye.dk 
før 1/8. 

Lørdag  
17. august 

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

Tæller til DGI landsdelsmesterskaber 

Lørdag  
24. august 

DGI 300 m,  
se Skyttebog 2018-2019 s. 41 

Tæller til DGI landsdelsmesterskaber 

Lørdag  
31. august 

DM terrænskydning, Jægerspris 
Alm. træning 200 m for øvrige skytter 

Tilmelding til DM terræn til 
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag  
7. september 

4. Foss 15 skud liggende +Collet 
pokalen, 3x10 skud, 300 m 

 

Lørdag  
14. september 

200 m 3x5 skud, 8. xxx Træning til Unimatch 

Lørdag  
21. september 

300 m Nordisk program -  
træning til Unimatch 

 

Lørdag  
28. septembert 

200 m alm. træning For de der ikke deltager i Unimatch. 

Lørdag 28. -  
søndag 29.  
september 

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

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

Lørdag 28. -  
søndag 29.  
september 

Unimatch mod AS Århus og ASL 
Oslo på Ulfborg Skyttecenter.  
200 m riffel og pistol. 

Nærmere program fremsendes separat. 
Tilmelding til alexdatcu@gmail.com 

Lørdag 
5. oktober 

5. Foss, 15 skud liggende, 300 m  

Lørdag 
12. oktober 

6. Foss, 15 skud liggende, 300 m  

Lørdag 
19. oktober 

200 m 3x5 skud, 11. xxx  

Lørdag 
26. oktober 

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

Point til Schmiegelow pokalen  
tæller dobbelt 

  

mailto:Finn@Scheibye.dk
file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Skyttebog%202018-19_endelig%20udgave.pdf
mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:Finn@Scheibye.dk
mailto:alexdatcu@gmail.com
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Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 
skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200m anlæg-
get). 
 

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. 
 

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 
 
 

 
 

Københavns mesterskaber på 15 m pistol 
 
Københavns Skytte Forbunds KM på 15 m pistol blev afholdt den 23. og 24. februar 2019 på 
Skovshoved Idrætsforenings fine nyrenoverede indendørs baner. Fra AS deltog fire skytter på stan-
dard pistol og to på fripistol. 
 

 Tre skytter indgik i holdkonkurrencen på standardpistol, hvor AS vandt guldmedalje – ikke på 
grund af fremragende resultater, men snarere på grund af en helt utrolig konsistens i de individuelle 
resultater: 

4356 Andreas Hansen  265 p.  Bronzemedalje 
3745 Finn Scheibye 263 p. 
4441 Frederik Hannibal 263 p. 
I alt 791 p. 

 

 Hellerup Skydeselskab blev nr. 2 i holdkonkurrencen. 
 

 På fripistol deltog: 
3745 Finn Scheibye 246 p.  Guldmedalje 
4253 Lars Hartmann 228 p. 

3745 
 

 
 

Rifle World Shoot 2019 
 

 
 

 

Verdensmesterskabet i IPSC 
riffel med deltagelse af over 
600 skytter fra 37 lande blev 
afholdt i Villingsberg øvelses-
terrænet nær Karlskoga i Sve-
rige fra den 3. til den 10. au-
gust. 
 
 Konkurrencen bestod af 30 
stages ("baner"), som skydes 
xxxxx 

individuelt af alle skytter. Re-
sultatet er de point, man har 
opnået, divideret med tiden i 
sekunder for hver stage. Der 
skydes generelt på IPSC ski-
ver og på stålmål, som for-
svinder (vælter) ved træf. Et 
særkende ved IPSC-skydning 
er, at alle stages er forskel li-
ge. Som skytte vælger man 
xxxxx 
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 Stage 1 - i løb Stage 12 - ballonkurven 
 
selv, hvordan man skyder en 
stage, hvordan man bevæger 
sig, og i hvilken rækkefølge og 
fra hvilke positioner målene 
skydes. I "open"-divisionerne 
kan optik og støtteben anven-
des - de fleste open-skytter 
har både en sigtekikkert til 
lange hold og et rødpunktssig-
te til korte hold på riflen. I 
"standard"-divisionerne sky-
des med jernsigte og uden 
ekstra hjælpemidler. Afstand 
til målene varierer fra 5 meter 
til 370 meter. Der skydes med 
enten halvautomatiske eller 
manuelt ladede rifler - langt de 
fleste deltagere anvender 
halvautomatiske sportsrifler. I 
min division - manual action 
open - var der 29 startende 
skytter, og jeg opnåede en 17. 
plads med 69,33 procent. 
 
 Skydningen foregik over 6 
dage, hvor en squad ("et sky-
dehold") havde 5 skydedage 
xxxxxxx 

enten formiddag eller eftermid-
dag og skød 6 stages per sky-
dedag. 
 
 Regelsættet i IPSC har et 
stort fokus på sikkerhed, så 
man skal orienteres sig om-
hyggeligt om sikkerhedsvinkler 
på alle stages; i alt 28 skytter 
blev diskvalificeret under kon-
kurrencen. I de 2 tilfælde, som 
jeg kender til, var det generel 
sikkerhed ved våben håndte-
ring og overskridelse af sikker-
hedsvinkel som gjorde, at skyt-
ten blev diskvalificeret. 
 
 Desværre for danske IPSC 
riffelskytter kan kun manuelt 
ladede rifler registreres på 
SKV2 - og dette endda kun rif-
ler med et klassisk udseende. 
De fleste danskere skyder der-
for IPSC med rifler, som er re-
gistreret til jagt. I vores nordi-
ske nabolande forholder det sig 
helt anderledes, idet moderne 
xxxxxxxx 

sportsrifler her registreres som 
skytteforeningsvåben. Dette er 
måske en medvirkende årsag 
til, at vi hørte både den sven-
ske og den finske nationalme-
lodi flere gange under præ-
mieoverrækkelsen ? 
 
 Det lykkedes for svenskerne 
at gennemføre et IPSC riffel 
verdensmesterskab som fik ros 
fra alle sider. Alle stages var 
godt designede, hvilket faktisk 
er rigtig svært. Terrænet var 
udnyttet på de fleste stages, så 
de storslåede omgivelser var 
med til at løfte niveauet. 
 
 Stor tak til IPSC Sverige - 
bra jobbat !! 
 

4179 Jørgen Nielsen 
 
 
 Se mere på 

 https://www.rws2019.com  
 

 

    
 

 Stage 13 - 45 grader opad Stage 25 - stålmål i det fjerne 
  

https://www.rws2019.com/
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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 


