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Formand 
 

 Aksel Munk Iversen 4273 1920 
 Vængetvej 25, 3630 Jægerspris formand@as-kbh.dk 
 

Kontor 
 

 Ved kassereren (se herunder) kontor@as-kbh.dk 
 

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

Kasserer 
 

 Bo Scheibye 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 & historie 
 

 Ansvarshavende redakteur 
 

  Erling Heidler 2037 7717 / 4817 0017 
  Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 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 23. august 2021. 
 

Afleveret til postvæsenet den 21. maj 2021. 
 

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

Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 

og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 
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Coronaen letter ? - teltet får tag - se side 15. 
 

 
Igen i år kan du - på en 

forhåbentlig god, varm og 

tør midsommeraften - tage 

familie og venner med til 

endnu en Corona-tilpasset  
 

Sct. Hans aften   på Bjerget 

  onsdag 23. juni - kl. 19.00 
 

  og få en hyggelig aften med 
  

 Mulig egen tur til Toppen 

(før kl. 19) 

 God middag (fra kl. 19) 

 Godt selskab 

 Bål og båltale 

 Midsommervise og 

 Afslutning ca. kl. 22 ? 
 

 

Pris: Kun kr. 75,- + fluider 
 

Tilmelding til spisningen 

senest den 14. juni til 

kontor@as-kbh.dk 

eller 2335 6822 
 

På grund af Corona restriktioner vil der 

kunne være deltagerbegrænsning. 

Medlemmer og familie kommer før gæster. 
 

 
I erkendelse af at ”Bjerget”- Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte - er vanskeligt tilgænge-
ligt med offentlige transportmidler, vil foreningen igen i år tilbyde at betale en taxa fra 
Holte Station til Bjerget og retur. 
Der udpeges en koordinator blandt de tilmeldte. Vedkommende rekvirerer det nødven-
dige antal taxaer, der afgår fra stationen senest 18.30. 
I forbindelse med tilmelding bedes I gøre opmærksom på, hvis I ønsker transport fra 
Holte Station til Bjerget, samt oplyse et mobilnummer. 

 
 
 

 

 

 
100 års jubilæumsskrift se side 9-11 
 

 Aflysning se side 12-13 
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Aktivitetsoversigt 
 

12. juni  For./Sky./Fsp. AS - P7/SKIF - 100 års jubilæum AFLYST 

8. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

26. juni 13.00 Skydning Sidste skydedag langdistance SKAK-huset / KSC 

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

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

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

3. september 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Korsager Skole 

14. september 16.55 Gymnastik ”Sommer”-afslutning Husum Sk. / Bjerget 

September 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

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

Sept.-oktober  Skydning Universitetsmatch Oslo 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

4. december 10.00 Feltsport Bøftur  Bjerget / Rude Skov 

5. december  Hjemmeværn Bøftur  Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning  Skolen / Privat 

December 19.00 Skydning Juleafslutning  DGI-byen 
 

2022 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur  Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

Marts/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  Skolen/Bjerget 

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

Maj  Feltsport Træning feltpistolskydning Kalvebod 

 
 

 

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

 
 

 

  
Fotografer til dette nummer: Sandbjerginspektøren og Redakteuren 

 
 

  

\6
5

\6
0
m

m

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


5 

 
  

         Afdøde          
 

 3763 Leo Lundgren Larsen Marts 

 3158 Ole Kjærgaard 8. maj  
 

Æret være deres minde 
 

 

 
 

 
  

Fødselsdato     År 

 
Runde  

fødselsdage 
2021 

 
(siden blad nr. 4-2020) 

 
 
 
 

Til lykke 

 
 

 
Christian Kunsemüller 

Niels Lund Christensen 

Martin H. Larsen 

Peter Arnvind 

Troels Myken 

Søren Andersen 

Lene Enggaard Nielsen 

Jakob Dreyer 

Jørgen Høegh 

Lars Worsaae 

Arne Hjersing Hansen 

Katrin K. M. Toftegaard 

Karin Hyldal Christensen 

Troels Lenda 

Peter Michael Wester 

Henrik Bering-Jensen 

Lars Lorensen 

Henrik Franck 

Janni Fischer 

Otto Rump 

Peter Werling 

Johan B. Goth 

Aage Moltke-Leth 

Aksel Munk Iversen 

Steen Aagaard Nielsen 

Birgitte T. Dahl 

Peter Baasch 

Regin Gaarsmand 

Jesper Fries 
 

  

 
11-03-1976 

15-03-1956 

20-03-1981 

21-03-1966 

24-03-1971 

29-03-1971 

02-04-1956 

06-04-1966 

12-04-1946 

29-04-1961 

08-05-1951 

15-05-1971 

24-05-1971 

27-05-1981 

28-05-1951 

18-06-1951 

23-06-1951 

30-06-1936 

07-07-1971 

09-07-1946 

20-07-1946 

27-07-1931 

30-07-1936 

09-08-1951 

09-08-1951 

15-08-1966 

03-09-1961 

06-09-1981 

23-09-1956 
  

 
45 

85 

40 

55 

50 

50 

65 

55 

75 

60 

70 

50 

50 

40 

70 

70 

 70 

85 

50 

75 

75 

90 

85 

70 

70 

55 

60 

40 

65 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Bladet kan også ses på www.as-kbh.dk et par dage efter deadline. 
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Referat af generalforsamlingen 
28. april 2021 

 

 

 
Grundet Corona-krisens begrænsninger i forsamlingsfrihed gennemføres foreningens general-
forsamling elektronisk på følgende måde: 

 

 7. april blev der udsendt indbydelse til alle foreningens medlemmer pr. mail indeholden-
de vejledning for den elektroniske afstemning samt dagsorden. 

 

 Af vejledningen fremgik, at det enkelte medlem for at deltage i generalforsamlingen og 
deltage i elektronisk afstemning skulle rette henvendelse til kontoret (Bo Scheibye) se-
nest 21. april. Herefter fik medlemmet tilsendt formandens beretning, regnskab og 
stemmeseddel. 

 

 De tilmeldte deltagere anmodes om senest 28. april at returnere udfyldt stemmeseddel 
elektronisk til generalforsamlingens dirigent, Erling Heidler. På stemmesedlen tilkende-
giver medlemmerne deres godkendelse eller ikke godkendelse af de enkelte dagsor-
denspunkter. Der gives desuden mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til de enkelte 
dagsordenspunkter. 

 

 Referat af generalforsamlingen samt i videst muligt omfang besvarelse at evt. stillede 
spørgsmål vil blive bragt i AS blad nr. 2021-1, der forventes at udkomme ultimo maj. 

 
 

 

 

Tilkendegiv din godkendelse eller ikke god-
kendelse i de angivne rubrikker og send det 
udfyldte skema senest 28. april 2021 til 
heidler@fasttvnet.dk  

 
 

Dagsorden for generalforsamling 
i henhold til vedtægterne 

 

Godkendt 
Ikke 

godkendt 
Evt. kommentar 

Valg at dirigent Bestyrelsen har valgt Erling Heidler 

Formandens beretning 15 0 Se side 7 og 19-21 

Årsregnskab til godkendelse 16 0 Se side 22 og 24-25 

Indkomne forslag Der er ikke kommet forslag 

Budget til godkendelse 16 0 Se side 22 og 24 

Fastsættelse af kontingent 15 0 Se side 22 

Valg af bestyrelse 15 0 Se side 23 

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 15 0 Se side 23 

Valg af repr. til org. uden for AS 15 0 Se side 23 

Eventuelt  Se side 23 og 26 

  

mailto:heidler@fasttvnet.dk


7 
 
Dagsorden til AS generalforsamling jf. foreningens vedtægternes § 28, stk. 3: 
 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Formanden aflægger beretning. 

 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 4. Behandling af indkomne forslag. 

 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse. 

 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 

 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 25. 

 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening. 

 10. Eventuelt. 

 
 
Ad 1. Valg af dirigent. 
 
3740 Erling Heidler har modtaget bestyrelsens 
opfordring til at være dirigent. 
 
 Han konstaterede, at generalforsamlingen 
blev indkaldt rettidigt pr. mail 7. marts til afhol-
delse som beskrevet i indledningen til referatet. 
Han konstaterede, at 25 stemmeberettigede 
medlemmer havde ønsket at deltage i afstem-
ningen. Han konkluderede på dette grundlag og 
på grund af de usædvanlige forhold, at general-
forsamlingen er lovligt gennemført. 
 
 
Ad 2. Formanden aflægger beretning. 
 
 Følgende medlemmer er i 2020 afgået ved 
døden: 
 162 Svend Trier 20. januar 
 2407 Uffe Regnar Jensen 16. april 
 

og i 2021 indtil nu: 
 3763 Leo Lundgren Larsen Marts 
 

Æret være deres minde. 

 

Indledning 
 
 Beretningsåret har i den grad været præ-
get og udfordret af Corona-restriktioner, der i 
store dele af året har sat begrænsninger i for-
samlingsfrihed og hvilke typer idræt, der måtte 
dyrkes inde og ude. En del foreningsarrange-
menter, inklusive AS-P7 100 års jubilæums-
fest, måtte også aflyses. 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2020 i alt: 

 Medlemmer 308 (– 13) 

 Ny tilgang 29 

 Udmeldte 38 

 Ekskluderet 2 

 Døde 2 
 

fordelt på: 

 Aktive mænd 242 

 Aktive kvinder 48 

 Passive 35 

 Livsvarige 2 
(Totalen er større end aktuelle 
medlemmer, fordi ”dele af aktivt år 
tæller med” for aktive medlemmer). 
 

 (fortsættes side 19)  

 

 

 
 

 

 

Se side 3 
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2020-21 
 

 
 
 
 

Redakteuren 

”Det skulle være så godt, men så var det faktisk skidt” 
Fra ”Sangen om Larsen” fra Kjeld Abells skuespil 

”Melodien, der blev væk” 

Sådan startede jeg mit private ”Julebrev 2020”, som jeg afsluttede med ordene: 

- - - lad os i fællesskab håbe, at 2021 bliver bedre, 

så vi igen kan finde melodien. 
 

2020 var et underligt og meget usædvanligt år. 
Ord som AFLYST og UDSAT eller lignende op-
trådte i bladets 3 sidste numre ikke mindre end 
ca. 50 gange, bl.a. med aflysningen af dette års 
første nummer af bladet, fordi vi vurderede, at 
der ikke ville være meget at skrive om. 

 

Vi er nu nået ind i 2021, og må desværre kon-
statere, at vi endnu ikke er tilbage til normalen. 
De ”ubehagelige ord” optræder fortsat - både i 
generalforsamlingsreferatet og i kalenderens ak-
tuelle arrangementer. Vi må væbne os med tål-
modighed og håbe det bedste. 

 

Dec. 2020 Alle bøfture og juleafslutninger AFLYST 

7. dec. 2020 DM-feltsport - Aalborg/Skagen AFLYST - efter at være UDSAT fra sept. 

9. jan. 2021 Nytårskur på Bjerget AFLYST 

Vinter / forår Gymnastik AFLYST - indtil 23. april (se side 15) 

 Skydning i DGI-byen AFLYST - DGI-byen lukket indtil maj 
  (se side 18) 

 Skydning langdistance Gennemført - med begrænsninger 
  (se side 18) 

9. februar Feltsport - Årsmøde på Bjerget AFLYST  

Marts AS-bladet AFLYST 

23. marts Feltsport - Årsmøde virtuelt Gennemført - Microsoft Teams Meeting 

7. april Indkaldelse generalforsamling Udsendt med mail 

21.-28. april Generalforsamling Spisning og fysisk møde  AFLYST 
 Gennemført - pr. mail (se side 6-7 & 19-26) 

8. maj Feltsport - klubmesterskab O-løb Gennemført - med frokost (se side 16-17) 

18. maj Gymnastik - forårsafslutning AFLYST  (se side 18) 

Maj AS-bladet Udkommer - som # 2021-1 

12. juni AS-P7 100 års jubilæum AFLYST  - efter først at være 
 UDSAT fra 2020  (se side 12-13) 

23. juni Sct. Hans aften Gennemføres (se side 3) 
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Akademisk Skytteforening - Södra Skånska Regementet 

AS - P7     1920-2020 

 
Konkurrencerne har levet i 100 år og  

har oplevet og overlevet det hele. 
 
Historien om dette - med resultater og stati-
stikker - er godt beskrevet i mange skrifter, 
blade og bøger. 
 
 Historiebogen ”AS-P7 - 90 år - 1920-2010” 
(104 sider) bringer en samlet fremstilling af 
hele historien. Den er som sådan den mest 
dækkende kilde til begivenheder, resultater og 
deltagere til og med 2009. 
 
 Til 100 års jubilæet - som skulle have 
været fejret i 2020, men som på grund af Co-
rona-restriktioner er blevet udsat - blev der 
skrevet et ”AS-P7 - 100 års jubilæumsskrift” 
(28 sider), som bl.a. opdaterer resultater og 
deltagere i perioden 2010-2020. 
 
 Jubilæumsskriftet blev udsendt i decem-
ber som særnummer - nr. 2020-5 - af AS-
bladet - dog kun til de 82 nuværende med-
lemmer, som gennem tiderne har deltaget ak-
tivt i konkurrencerne. Her er et kort resumé. 
 
 Fortiden og nutiden er således godt be-
skrevet, mens fremtiden ofte har været - og 
fortsat er - uvis og uforudsigelig. 
 
 Derfor - eller til trods for dette - har vi altid 
forsøgt at se fremad, og i den ånd er der i jubi-
læumsskriftet genoptrykt nogle af de afsnit fra 
tidligere beskrivelser, som har drejet sig om 
tanker og visioner for fremtiden. 
 

 

 1981 50. kapskydning - ”Tilbageblik” 

 1990 70 års jubilæet - ”Regementschefen” 

 1995 75 års jubilæet - ”Fremtiden” 

 2010 90 års jubilæet - 
”Medgang og modgang” og ”Fremtiden” 

 2013 Formanden i AS-bladet - 
”Nye tider for AS-P7 konkurrencerne ?” 

    
 

Historiebogen og jubilæumsskriftet 
kan købes hos redakteuren. 

Samlet pris: kr. 150,- + evt. porto. 
 

De kan også - sammen med 
AS historiebog 1861-2011 

ses på www.as-kbh.dk under 
”Om foreningen”, ”Historie”. 

 

 
 

 Efter disse indledende genoptryk bringer jubi-
læumsskriftet en: 

Opdatering 2020  1 

 

Konkurrencerne har udviklet sig gennem årene. 

 Det var ønsker om at udvide aktiviteten, der 
førte til, at feltsport i 1948 og geværfeltskyd-
ning i 1965 blev optaget på programmet. 

 Det var faldende antal gevær og langdistance 
deltagere, som i 2003 førte til den meget po-
sitive optagelse af pistolskydning på pro 
grammet, samtidigt med at antallet af skytter 
på geværholdene reduceredes, hvorved det 
samlede deltagerantal stort set bibeholdtes, 
og en ny kategori skytter kunne komme med 
til konkurrencerne. 

  

http://www.as-kbh.dk/
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AS - I 7 

honoratiores 
14. september 1930 

i København. 
 

AS’erne var iført 
Akademisk Skytte- 

korps sorte uniform. 
 

Södra Skånska 
var dengang 

infanteriregiment. 

 
 Ændringer forekommer, har altid forekom-
met og vil altid forekomme. 

 Nogle ændringer skyldes interesse og ild-
sjæle, som ønsker udvidelse af aktivite-
ter. 

 Andre skyldes problemer - organisation, 
indhold, alder, interesse og tid - som fører 
til reduktion af aktiviteter. 

 
 Begge dele er helt naturlige udviklinger, 
som fordrer vilje til kompromis hos begge par-
ter. Det har man overvejet, aftalt og indført, når 
der opstod behov herfor, hvorefter man har 
kunnet fortsætte samarbejdet, konkurrencerne 
og samværet. Hvad der er positivt, og hvad der 
er negativt, opfattes ofte vidt forskelligt helt af-
hængigt af, hvad hver enkelt opfatter som væ-
sentligt. 
 
 Men det væsentligste er, at så længe viljen 
er til stede, finder man også vejen fremad. Og 
det er denne vilje, som har bragt os frem til, at 
vi i 2020 kunne planlægge og glæde os til at 
fejre AS-P7 konkurrencernes og samarbejdets 
 

”100 års jubilæum” 
 

 Men sådan skulle det altså alligevel ikke 
gå. Fra marts resulterede Corona/Covid-19 
smittefaren i, at det danske - og i nogen grad 
også det svenske - samfund stort set ”lukkede 
ned”, hvilket umuliggjorde gennemførelsen af 
konkurrencerne. 
 
 Vi var derfor tvunget til at aflyse, men end-
nu en gang viste viljen til at løse problemerne 
sig, så vi aftalte i stedet at udsætte fejringen af 
jubilæet til konkurrencen i 2021, og det kan vi 
så glæde os til i et års tid og håbe, at det kan 
gennemføres til den tid. 

 De første 90 år er grundigt beskrevet i hi-
storiebogen ”AS-P7 - 90 år - 1920-2010”. Et 
kortfattet resumé af årene derefter kan sam-
les i disse fire meget væsentlige ændringer. 

 Det var tidens familie-, arbejds- og aktivi-
tetsmønster og nutidens travlhed, som i 
2011 førte til ændringen, hvor konkurren-
cerne reduceredes fra to dage til én dag, 
hvorved flere kunne afse tid til at deltage. 

 Det var regimentets manglende evne eller 
vilje til at yde støtte, som førte til aflysning i 
2013 og til, at ansvaret blev overdraget til 
Regementets Idrottsförening (SKIF), hvor-
efter samarbejdet kunne genoptages og 
fortsættes i 2014. 

 ”- - - den nuværende frekvens - - -” blev 
således ikke fastholdt, hvorfor 100 års ju-
bilæet nu skulle finde sted i Danmark. 

 Det var faldende interesse for feltsport 
blandt P7’s unge og arrangørkapacitet, 
som i 2017 førte til, at det traditionelle 
feltsportsindhold ændredes, så punktori-
entering og O-løb - foreløbigt dog kun det 
ene år - erstattedes af forhindringsbane. 

 

 Ser man tilbage på problemer og profetier 
i de citerede tidligere historieskrifter, må man 
konkludere, at selv om vores agtværdige for-
gængere muligvis ville vende sig i deres gra-
ve, hvis de så, hvordan konkurrencer og 
samvær gennemføres i dag, er projektet lyk-
kedes. 

 

 Konkurrencerne gennemføres trods mange 
anslag og justeringer. 

 Svensk forsvar har udviklet sig således, 
at Södra Skånska Regementet på Revin-
gehed fortsat eksisterer. 

 Akademisk Skytteforening trives fortsat i 
bedste velgående. 
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AS - P 7 

deltagerne 
10. juni 2017 

foran 
Dubbeleken 

på Revingehed 

 

 
 Nye discipliner er kommet til, og nye sæ-

der, skikke og traditioner har udviklet sig. 

 I dag deltager kvinder også, og gennem-
snitsalderen er faldet noget, men mange af 
”de gamle” er heldigvis med endnu. 

 Resultaterne er ikke blevet forringet. 

 Der er udbredt tilfredshed med det format, 
man gennem tiderne er nået frem til. 

 
 Ændringer drøftes fortsat, og viljen til at ju-
stere formatet er fortsat til stede. 
 
 I mine kommentarer i både 1995 og 2010 til-
lod jeg mig profetien om et ”100 års jubilæum”. 
Nu er vi så nået dertil - om end med mindst et 
års forsinkelse - og deltagelsen og gennemfø-
relsen af den særdeles gode konkurrence på 
Revingehed i 2019 lovede godt for fremtiden. 

 
 Mit ønske er, at de årlige AS-P7 konkurren-
cer vil kunne holdes i gang mange år endnu, og 
at mange kommende unge deltagere i mange år 
fremover vil komme til at opleve en tilsvarende 
glæde ved samværet, som vi ”gamle” har følt og 
fortsat føler, når vi ser tilbage på alle de mange 
gode oplevelser i de gode forgangne år. 
 
 Tidligere kunne man - trods problemer, 
modgang, vanskeligheder og usikkerheder - til-
lade sig at forvente, regne med, planlægge på 
og glæde sig til næste jubilæum. 
 
I vore dages foranderlige verden, må vi nø-

jes med at håbe det bedste, og det gør vi så. 
 

3740 Erling Heidler 
Redakteur & X-formand 

 Herefter følger et kapitel med resultaterne 
fra konkurrencerne 2010-2019, hvor holdsej-
rene fordeler sig således: 

 Gevær bane AS  6 P7  3 

 Gevær felt AS  4 P7  5 

 Feltsport AS  7 P7  2 

 Pistol AS  8 P7  0 
 

og de bedste individuelt gennem tiderne: 

 Gevær Finn Scheibye, AS 

 Feltsport Peter Werling, AS 

 Pistol  Alf Bohman, P7 
 

 I næste kapitel bringes en liste med bille-
der over alle deltagerne 2010-2019, hvor det 
især er bemærkelsesværdigt, at: 

 Niels Schou, AS siden 1950 har del-
taget alle 69 gange, og at  

 Svend Mørup, AS siden 1966 har del-
taget 49 gange, alle som aktiv gevær-
skytte, 

 

og at antallet af medlemmer, som har deltaget 
i løbet af de 100 år, har fordelt sig således: 

 I alt Mænd Kvinder 
 

 AS 267 258 9 

 P7 264 253 11 

 I alt 531 511 20 
 

 Skriftet afsluttes med en præsentation af 
de 20 kvinder, som siden 1980 har deltaget 
aktivt, og på bagsiden udtrykkes håbet om, at 
vi vil kunne gennemføre en forsinket jubilæ-
umskonkurrence i 2021. Men som det fremgår 
af næste side lykkedes det heller ikke, og jubi-
læet er nu endelig aflyst. 
 

3740 
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AS-P7 100 års jubilæum i 2020 skulle have været  
fejret 12. juni 2021 - et år forsinket - med: 

 Jubilæumskonkurrence 
o Baneskydning  #  88 
o Feltskydning  #  55 
o Feltsport  #  72 
o Pistolskydning  #  17 

 Jubilæumsfest 
o For inviterede, deltagere og tilmeldte. 

 

Men Corona-situationen har medført, at jubilæet 
endnu en gang har måttet aflyses, og det er sam-
tidigt besluttet at endeligt aflyse. Der vil således 
ikke blive afholdt en jubilæumsfest i 2022. 

 

 
 

 

  

Til AS-P7 jubilæet havde jeg fået tilladelse til at holde en 

AS-P7 historisk tale. 
Da festen nu ikke bliver holdt, vil jeg tillade mig at bringe talen her. 

 

Redakteuren 
 

1920 - for 101 år siden - var - som næsten alle 
år - et historisk år. 

 Sønderjylland kom - efter folkeafstemning - 
tilbage til Danmark, efter at have været tysk 
siden 1864. Det blev fejret meget sidste år. 

 I Sverige blev alkoholrationering med ”mot-
bok” indført med maksimumration på 4 liter 
”sprit” om måneden. Det var der næppe 
mange, som huskede eller fejrede. 

 
Men det er jo - lige her og nu - også helt ligegyl-
digt for os. 

 For os er det historisk interessante, at 1920 
var starten på det, vi fejrer i dag - ganske 
vist et år forsinket - nemlig 
o 100 året for den første AS-P7  

- dengang I25 - konkurrence 
til dette års baneskydning nr. 88, feltskyd-
ning nr. 55, feltsportskonkurrence nr. 72 og 
pistolskydning nr. 17. 

 Bare tanken, at idéen om et samarbejde 
mellem et svensk regiment og en dansk 
skytteforening skabtes under en selskabelig 
sammenkomst i Lund i 1918 - så kort tid ef-
ter 1. verdenskrig - er ret fantastisk. 

 at det - efter at AS’s storture til Sverige blev 
aflyst i både 1919 og 1920 - blev besluttet at 

mødes til en baneskydning i København i 
1920 er ret fantastisk. 

 at dette var praktisk muligt dengang, er også 
ret fantastisk. 

 at begivenheden havde et sådant niveau, at 
kong Christian X den 17. oktober mødte 
op på Amager Skydebaner og skød konkur-
rencens første skud, er ret fantastisk. 

 at AS efter nedlæggelsen af Akademisk 
Skyttekorps i 1937 kunne fortsætte konkur-
rencen i 1939 er ret fantastisk. 

 at tanken overlevede 2. verdenskrig, hvor 
AS blev berøvet våben og mulighed for at 
træne og skyde, er ret fantastisk. 

 at I7 inviterede til baneskydning i 1946 efter 
krigen - og dér stillede både våben og am-
munition til rådighed for AS’erne - er ret fan-
tastisk. 

 at man ønskede - og blev enige om - også 
at konkurrere i feltsport fra 1948 er ret fan-
tastisk. 

 at interessen var så stor, at man fra 1964-65 
udvidede skydningerne med feltskydning, 
er ret fantastisk. 

 at interessen blev bibeholdt trods perioder 
med stor svensk eller dansk overlegenhed i 
både skydning og feltsport, er ret fantastisk. 
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 for mig personligt var det mere end fanta-
stisk, at jeg noget uventet vandt feltsports-
konkurrencen i 1984 i Sverige. 

 at det - trods politisk udvikling i 1980’erne og 
-90’erne, som medførte omfattende militære 
reduktioner i Sverige - blev P7, som forblev 
som eneste regiment i Skåne, er ret fanta-
stisk. 

 at man i 2002 - hvor antallet af geværskytter 
var dalende - fra 2003 besluttede at udvide 
med pistolskydning, således at en ny 
gruppe kunne komme med, og antallet af 
deltagere kunne fortsætte stort set uændret, 
er ret fantastisk. 

 I min tale - som formand - til 90 års jubilæet i 
2010 på Revingehed introducerede jeg hi-
storiebogen ”AS-P7 90 år”, som opsumme-
rer alle konkurrencerne med beskrivelser, 
resultater, deltagere og ikke mindre end 343 
billeder. 

 Der er stadig nogle få eksemplarer tilbage, 
så hvis nogen - som ikke fik bogen dengang 
- ønsker det, kan den købes hos mig. 

 Historiebogen blev i december 2020 supple-
ret med et 100 års jubilæumsskrift, som vi 
udsendte til de 82 nuværende AS’ere, som 
har deltaget. 

 I dag udleverer vi det til de deltagende 
svenskere og ekstra eksemplarer til SKIF, 
som kan fordele dem til tidligere deltagere.  

 Heri er resultater og deltagere ført ajour for 
de seneste 10 år - årene 2010-19. 

 at man i den periode - efter at regimentet 
måtte trække støtten med aflysning i 2013 til 
følge - kunne fortsætte i SKIF regi i 2014 er 
ret fantastisk. 

 at vi altid har været i stand til realistisk at se 
fremad og justere konkurrencerne efter be-
hov, er ret fantastisk. 

 at vi - trods alle de forskellige udfordringer, 
der har været undervejs - og nu senest ud-
sættelsen sidste år på grund af Corona-
krisen - i dag i 101 året kan fejre vores 100 
års jubilæum er ret fantastisk. 

 at 267 fra AS og 264 fra P7 - i alt 531 - 
gennem de første 100 år - og heraf 20 kvin-
der gennem de seneste 40 år - har deltaget 
aktivt i konkurrencerne, er ret fantastisk. 

 og at vi i fremtiden forhåbentligt kan se frem 
til endnu mange gode og spændende kon-
kurrencer, er også ret fantastisk. 

 Derfor er det også med oprigtig stor sorg, at 
vi i dag må konstatere, at en sand ven af AS 
- og en drivende P7-kraft i samarbejdet - ik-
ke længere er iblandt os. 
P7’s nestor og traditionsbærende - över-
stelöjtnanten Sigvard Andersson - som er 
den eneste, der har deltaget på alle tre hold 
- gevær, feltsport og pistol - og som altid var 
med på VIP-holdet, døde i april 2020. 
Han havde - om nogen - fortjent at opleve 
dette 100 års jubilæum.  
Æret være Sigvards minde. 

 

 Til gengæld er det ret fantastisk, at en ung 
dansk deltager på AS skydeholdet i 1950 - 
Niels Schou - er med her i aften efter at ha-
ve været med alle 70 gange siden. 
 

 Det siger noget om, hvad disse konkurren-
cer har betydet - og fortsat betyder - for os, 
som har deltaget. 

 Det har været store oplevelser og mange 
glæder. 

 I min ”Lovsang til AS”, som jeg skrev til AS’s 
150 års jubilæum i 2011, skrev jeg: 

o Vi har træning, hvil og konkurrence, 
o vi har venner, som vi kæmper mod, 
o det er kamp og venskab i balance, 
o kampen hård og siden festen god.” 

 Og det er jo netop sådan, det har været for 
os i nu 101 år. 

 For mig personligt har AS-P7 konkurrencer-
ne siden 1972 altid været et af årets abso-
lutte højdepunkter, især når det var på Re-
vingehed - og jeg håber meget at få lov til at 
være med på VIP-holdet mange år endnu. 

 Stor tak til alle jer gode venner og gode 
konkurrenter på begge sider af Øresund for 
alt, hvad I har glædet mig med gennem alle 
disse mange år. 

 

 Tillad mig til sidst at udbringe et AS leve - 3 
lange / 3 korte - og en skål for historien, 
konkurrencerne, samværet, vennerne og 
fremtiden. Må jeg bede alle fatte deres glas 
og rejse sig. 

 Konkurrencerne - tävlingarne - mellem Aka-
demisk Skytteforening - AS - og Södra 
Skånska Regementets Skytteförening - 
P7/SKIF - længe leve - - - 

 

H u r r a - h u r r a - h u r r a 
hurra - hurra - hurra 
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Forventningsfuld stilhed 
 
 

Forår 

 
Efter en lang periode med Corona uvirksomhed 
ligger lejren og øvelsesområdet klar i forvent-
ningsfuld stilhed til at tage imod os. Det kolde 
forår har trukket løvspringet, men nu er både 
planter og dyr klar til vise vort lille paradis fra sin 
bedste side.  
 
 Og også foreningens medlemmer synes at 
være klar, idet flere end sædvanligt har valgt at 
tage imod tilbuddet om at fejre en personlig 
mærkedag deroppe. 
 
 

Mountainbikes 

 
Men intet paradis uden slanger, og her er det de 
mange MTB, som trods forbud og skilte kører op 
til Toppen og endda ad trampestien videre til 
Rude Skov. De er ofte støjende og på grund af 
den store hastighed, de køre ned med, til fare 
for de gående.  
 
 Sandbjerginspektionen har forsøgt at hånd-
hæve forbuddet mod cykler med alt fra venlige 
henstillinger til højlydte påtaler, men kun med li-
det held.  
 
 Efter klager til kommunen fra nogle af de 
mange gående, som dagligt nyder udsigten fra 
Toppen, har vi fået lov at lave en let MTB hin-
dring. Den stopper naturligvis ingen cyklister, 
som vil overtræde forbuddet, men nu kan man 
ikke gøre det i god tro.  
 
 Vi har valgt at søge at påvirke deres dårlige 
samvittighed. Skulle det i længden ikke virke, 
må der et egentligt lågearrangement til, noget 
kommunen indtil videre har modsat sig. 
 

  

 

 

 
 

 

 

Drifts- og plejeplan 
 
Sandbjerginspektionen har siden 2011 plejet 
øvelsesområdet i henhold til en drifts- og pleje-
plan. Den dækker normalt en 10-årig periode 
og rulles hvert femte år.  
 
 Efter den sidste fredning, som trådte i kraft 
juni 2016, blev plejemyndigheden Rudersdal 
Kommune pålagt at lave en plejeplan. Det gjor-
de de i maj 2019. Det er en overordnet plan 
med en blanding af grundlæggende principper 
og gode råd. Heldigvis passede vores egne 
tanker uden de store problemer ind i denne, så 
vi kan fortsætte at pleje dette smukke område, 
som vi nu har gjort i mere end hundrede år. 
 
 Vor drifts- og plejeplan er nu rullet igen og 
version 2021-2031 vil snart kunne læses på 
hjemmesiden. Skulle der være medlemmer 
med særlig interesse i naturpleje, tager inspek-
tionen gerne imod såvel gode råd som praktisk 
hjælp. 
 

 
 

   
 

MTB hindring 
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Telttag i gårdhaven 
 
Som de tidligere år, har vi også i dette valgt at 
sætte et telttag op i gårdhaven. Vi sidder stadig 
udendørs derude, men på lune dage øger det 
lejrens kapacitet betragteligt.  
 
 Et sådant telttag er nu ikke helt nemt at få 
op, hvorfor vi bad Feltsportssektionen, som var 
de første efter Corona nedlukningen til at bruge 
lejren, om hjælp. Og med gode forberedelser 
gik det nemt. Tak til Jer alle. 
 

3801 Hoff 

 

 
 
 
 
 
 Rødstjert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom selv og se fuglene, f.eks. til 
 
 
 

 

 

Fugle på Bjerget - 16. maj 2021 

Hilsen fra vores ornitolog. 

 

Goddag igen, lige et kort sammendrag. 
 
Nær fluesnapperkassen sang en Rødstjert, 
som sagtens kan tænkes at ville benytte kas-
sen. En ret fåtallig og meget smuk fugl. 
 
Ved hegnet til det militære område hørtes en 
Broget Fluesnapper synge. Lidt langt væk fra 
kassen. 
 
En Musvåge med lys bug sås. 
 
Derudover mere almindelige fugle som  
Stor Flagspætte, Træløber, Spætmejse, 
Blåmejse, Musvit, Munk, Gransanger, Løv-
sanger, Sangdrossel, Solsort, Gærdesmut-
te, Dompap, Gråkrage, Ringdue, Spurvehøg 
(hørt fra granplantagen mod nord). 
 
En rå og en buk sås på plænen. 
 
I naboens sø var der to Hvinænder, begge 
hunner - lidt overraskende. 
 
Det var vist det. Vi ses en anden gang. 
 

Hilsen Jens Erik 
 

 

Se side 3 
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KALENDER 2021 
 

DAG DATO AKTIVITET STED ARRANGØR 

LØR 19. juni Biathlon Orientering Vingsted Kolding OK 

TOR 
SØN 

29. juli -  
1. august 

WM Biathlon Orientering Tjekkiet  

LØR 4. sept. Træning - Feltpistolskydning (3x) Kalvebod (3 timer) Christian Saxe 

LØR 4. sept. Træning - Afstand/kortlæsning (2x) Sjælland (3 timer) Jørgen Pedersen 

LØR 18. sept. Træning - Feltpistolskydning (3x) Kalvebod (3 timer) Christian Saxe 

LØR 18. sept. Træning - Afstand/kortlæsning (2x) Sjælland (3 timer) Jørgen Pedersen 

MAN 4. oktober DM Feltsport   
  DM Biathlon Orientering   

LØR 
SØN 

6.-7. nov. Åbent Dansk Mesterskab  
Biathlon Orientering 

  

LØR 4. dec. Bøftur Sandbjerg lejren Nis Schmidt 
 

 
 

Klubmesterskab orienteringsløb - 8. maj 2021 
 
Tre, to, en træk, så var teltdugen på plads og 
årets klubmesterskaber var i gang 
 
 Årets ruter bestod af en lang mesterskabs-
bane på 6 km med 15 poster samt en kort på 
3,7 km, begge baner var tilrettelagt og udlagt af 
Peter Werling 
 
 Dagen for klubmesterskaberne var igen lagt 
på en dag, hvor vi på ingen måde kunne brokke 
os over vejret, et let brise akkompagneret af den 
dejligste forårssol og en skov på vej i grønne 
klæder. 
 
Vi var 8 deltagere på mesterskabsbanen: 
 Janni Fischer Christian Saxe 

 Jørgen Pedersen Birger Hoff 

 Niels-Erik O. Hansen Søren Andersen 

 Henrik Bendz og 

 Steeven, som Janni havde sørget for at invi-
tere med som gæst, 

og på den korte bane var der 3, der stillede op: 

Aksel Iversen og Thomas samt  

Erling Heidler, som i god stil valgte at gå en 
lille tur. 

 Vi gik alle i samlet flok op til starten, som 
var placeret oppe af skrænten tæt på lågen 
indtil skoven, så vi blev forskånet for at ramme 
post 1 med maks. puls. 
 
 Jørgen Pedersen var den første der blev 
sendt afsted kl 10.15, og vi andre fulgte efter 
med et interval på 2 minutter.  
 
 Alle poster var placeret uden for AS’s egen 
grund, og bød på en dejlig blanding af tæt krat, 
de obligatoriske huller bag væltede træer, å 
hop og op af bakke poster, hvilket gjorde at 
den velplanlagte og veludlagte mesterskabs-
bane bød på en dejlig med dog hård tur rundt i 
terrænet. 
 
 Da vi alle var kommet i mål, og tilbage fra 
indsamling af poster, hvilket tog en smule læn-
gere end afsat, da vi var et par stykker der blev 
sendt afsted for at hente fantom poster, som 
var hentet af andre, men hvad gør det når 
anemonerne lyse skovbunden op, og solen tit-
ter frem mellem de spæde lysegrønne knop-
per, og blade der udgør skovens tag.  
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 Derefter satte vi os til bords udenfor, for at 
nyde vores medbragte madpakke sammen 
med hustruer, børn, gæster og honoratiores. 
Der blev afsunget de dertilhørende viser og 
sange, inden Peter offentliggjorde resultaterne 
for dagens formidable tur i skove. 
 
 Vinderen af klubmesterskabsbanen blev 
Jørgen Pedersen, som kunne løfte trofæet, og 
kalde sig Klubmester 2021, tæt fulgt af Christi-
an Saxe, og Steeven som indtog 3. pladsen. 
 

 Vinderen af den korte bane blev Aksel 
Iversen, som i overbevisende stil og skarpt for-
fulgt af - og sammen med - Thomas (sønnike), 
løb sejren hjem. 
 
 En stor tak til alle der har hjulpet med plan-
lægning og gennemførelse af løbet, samt gæ-
ster, hustruer og børn der var med til den efter-
følgende frokost og afrigning. 

 

4578 

 

Klar til start. 

Fra venstre: 
Steeven 
Niels-Erik 
Peter 
Birger 
Christian 
Jørgen 
Janni 
Søren 
Henrik 
Aksel 
Thomas  

 

       
 

 
Vinderen Jørgen er 

på vej i mål og 
 

har her fået overrakt 
pokalen lidt utraditio-
nelt hen over bordet. 

 
Vindergruppen på 

kort bane i mål. 
 
 

Frokost udenfor  
det nyrejste telt.  
Der var for koldt 

 i skyggen. 
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Sektionen orienterer 
 

Sidste træning i 2020 med de tidligere nævnte 
10 - mandshold blev den 8. december. 
 
 Vi skulle have haft juleafslutning hos Bent 
Bünning den dag, men det var jo aflyst sammen 
med alle øvrige AS arrangementer omkring 
jul/nytår grundet Corona-restriktionerne.  
 
 Genåbning 2021 af den indendørs idræt 
blev af regeringen fremrykket således, at max. 
10 motionsgymnaster over 70 år kunne starte 
fredag d. 23. april på betingelser om coronapas, 
mundbind, afstand, håndsprit, engangshand-
sker, sund fornuft m.m.  
 
 Det blev så nogle andre 10-mandshold, 
hvor de ledige pladser også denne gang kunne 
bookes hos Leif på dagen. Første træningsdag 
var der 5 gymnaster og næste gang 6 plus in-
struktør ! 

 Så kom der 2 aflyste dage (St. Bededag og 
en dag med bordopstilling til eksamen), men 
allerede fredag d. 7. maj var der genåbnet for 
alle, og så var vi 9 til at svede under Leifs 
kommando. 
 
 Gymnastikken fortsatte derefter til og med 
den 28. maj. 
 
 Sommerafslutningen en tirsdag aften me-
dio maj med smørrebrød og hyggeligt samvær 
på Bjerget udskydes, da Corona restriktionerne 
især gør det besværligt for dem, der ikke er 
færdigvaccineret og derfor skal testes med få 
dages mellemrum. 
 
 Efter sommerferien starter gymnastikken 
primo september, og efter træning d. 14. sept. 
drager vi til Bjerget og indhenter det forsømte. 
 

3098 
 

 

Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, drengesal 37, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

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

 

 
 
 
 

 
 

 
Skydningen har i høj grad været begrænset af 
Corona restriktionerne. Groft betragtet kan man 
sige, at det kun har været muligt at gennemføre 
omkring 25 % af de indendørs aktiviteter og ca. 
75 % af de udendørs. 
 
 DGI-byen har været lukket, men det er po-
sitivt, at skydningen der vil begynde 18. maj, 
selvfølgelig fortsat med nogle restriktioner. 

 Udendørs har det været noget bedre, selv-
følgelig også med begrænsninger, men der 
kan vi nu skyde næsten som normalt. 
 
 Vi glæder os til, at vi til efteråret måske kan 
se frem til at genoptage aktiviteterne i fuldt om-
fang og til igen at kunne modtage nye med-
lemmer. 
 3745 
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Referat af generalforsamlingen - april 2021 
(fortsat fra side 7) 

 

 
Formandens beretning (fortsat) 
 
Medlemmerne fordeler sig på sektioner såle-
des: 

 Skydning 244 

 Gymnastik 27 

 Feltsport 39 

 Hjemmeværn 36 

 Sandbjerg 14 

 Uden sektionstilknytning 10 
Mange er tilknyttet flere sektioner. 
 
 
Foreningen har i beretningsåret haft en med-
lemstilbagegang på 13 personer mod de sidste 
to års tilbagegang på 4 medlemmer pr. år. Til-
bagegangen skyldes først og fremmest Corona-
situationen, idet nye medlemmer primært hver-
ves via skydesektionens introarrangementer. 
Det har i årets løb kun været muligt at gennem-
føre få af disse arrangementer, ligesom det har 
været vanskeligt at fastholde nye medlemmer. 
 
Foreningsarrangementer. 
 
Der har kun været gennemført to arrangemen-
ter: 

 Nytårskur på Bjerget med ca. 45 deltage-
re. 

 En Corona-tilpasset Sct. Hans aften med 
spisning og bål - 37 deltagere. I tilknyt-
ning til arrangementet var der mulighed 
for at prøve foreningens nyindkøbte luft-
pistoler og -geværer. 

 
Skydesektionen. 
 
Corona. 

 På grund af Corona-pandemien lukkede 
alle indendørs idrætsaktiviteter i DGI-
byen fra den 11. marts og frem til primo 
september. Fra september var det muligt 
at skyde holdopdelt for at sikre afstands-
krav og forsamlingsforbud på 10 personer 
i hver af de zoner, som DGI-byens sky-
debane var opdelt i.  

 

Følgende 16 - af 25 tilmeldte - medlemmer 
har deltaget: 

 

2966 Mogens Løppenthien 

3098 Peter Martin Lund  

3415 Bjarne Sanddahl 

3448 Bo Scheibye 

3512 Svend Mørup 

3524 Ulf Scheibye 

3740 Erling Heidler 

3745 Finn Scheibye 

3793 Morten Hammer 

3811 Birger Hoff 

3849 Aksel Munk Iversen 

3990 Hans Jørgen Vaaben 

4185 Steen Vestergaard Andersen 

4431 Christian Saxe 

4658 Eli Heckscher 

4712 Jørgen Elkjær 

 
 
 

 Nedlukningerne og den begrænsede 
åbning har ramt os hårdt på tilgangen af 
nye medlemmer, som primært rekrutte-
res gennem vores to månedlige intro-
duktionskurser for nye skytter. 

 Vi blev ydermere forhindret i at følge op 
på de skytter, der i januar og februar 
havde deltaget i introduktionskurser, og 
som var modne til at melde sig ind. 

 
Skydeaktiviteterne. 

 Den lavere aktivitet i DGI-byen afspejle-
de sig naturligvis også i et væsentligt la-
vere antal skydninger. Patronsalget ud-
gjorde således ca. 750 æsker á 30 kr. 
svarende til 22.500 kr. Til sammenligning 
blev der i 2018 solgt ca. 1.800 æsker pa-
troner i DGI-byen. 

 Udendørs træningen på Københavns 
Skyttecenter blev knap så hårdt ramt, da 
udendørs skydning blev genoptaget sidst 
i april med visse begrænsninger, som 
dog blev lempet senere på året. 
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 Deltagelsen i langdistance skydningerne 
ligger derfor næsten på niveau med 
2019.  

 Traditionen tro vandt Finn Scheibye skyt-
tekongeskydningen og Colletpokalen, 
mens Christian Bannow demonstrerede 
en særdeles gedigen fremgang ved dels 
at vinde sin første guldmedalje i skytte-
kongeskydningen, dels at vinde såvel 
Medaljeskydning II, som Schmiegelow 
pokalen og XXX-pokalen. Ola Hvamstad 
vinder Foss-pokalen i suveræn stil med 
fire ud af 6 mulige sejre foran Thomas 
Fjeldborg og Morten Hammer med hver 
en. Morten Hammer vinder Poul Gles-
ners mindepokal.   

 25 m pistolskydningen lider som i de fo-
regående år under, at der ikke er en de-
dikeret leder af aktiviteten. 

 Corona-pandemien betød også, at vores 
traditionsrige skydning mod P7 Skytte- 
och Idrottsförening og den planlagte fej-
ring af 100 året for skydningernes start i 
1920 blev aflyst. 

 Samme skæbne fik også den årlige Uni-
versitetsmatch, som i 2020 skulle have 
været afholdt i Oslo. 

 Foreningen ejer ved udgangen af 2020 i 
alt 89 våben, hvoraf 55 er pistoler og re-
volvere. 

 
Stævneresultater 2020. 

 På trods af Corona lykkedes det alligevel 
for Kjøbenhavns Skytteforening at afhol-
de 6 Geværterrænskydninger i løbet af 
2020 med deltagelse af gennemsnitligt 9 
skytter fra AS. Finn Scheibye vandt 
skydningen i senior klassen. 

 Ved Københavns Skytte Forbunds uden-
dørs mesterskaber deltog fem pistolskyt-
ter fra AS i ni forskellige skydninger. Julie 
Ziersen opnåede i dameklassen anden-
pladsen i både Standardpistol og Militær 
hurtigskydning og en 3. plads på sports-
pistol. Finn Scheibye blev nr. 2 i senior-
klassen på standardpistol. 

 På 300 m riffel vandt Finn Scheibye di-
sciplinen 40 skud liggende i senior klas-
sen. 

 
Generelt. 

 Skydesektionen arbejder fortsat for, at 
flere af de nye skytter kan fastholdes 
xxxx 

over en længere årrække, herunder at 
nogle flere vil vise interesse for de 
udendørs discipliner på Kalvebod. 

 
Feltsport 
 
Årets aktiviteter: 
 

 8. august. Træning til DM feltsport. 
Feltskydning med pistol på Kalvebod 
samt træning i afstandsbedømmelse 
og kortlæsningstræning. 
 

 15. august. Klubmesterskab i oriente-
ringsløb. 

Janni Fischer var banelægger. Baner 
på hhv. 3.6 og 6.9 km.  
Peter Wester vandt - i et meget tæt 
opløb med Christian Saxe - og blev 
således årets klubmester. 
 

 16.-18. oktober. DM Biathlon Orientering 
i Søgaard. 

Deltagere:  
Christian Saxe,  
Janni Fischer,  
Jørgen Pedersen og  
Kai Willadsen.  

Sprint 
Janni nr. 3 i Old Girls 
Jørgen nr. 4 i Veteran I 
Christian nr. 8 i Veteran I 
Kai nr. 2 i Veteran II 

Klassisk 
Janni, Jørgen og Kai:  

Samme placeringer som i sprint. 
Christian nr. 7 i Veteran I 

Stafet: 
To hold 
    Nr. 5 og 7. 

 
 
 

 
 

 

 

Se side 3 
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Gymnastiksektionen. 
 

 Gymnastikken startede normalt primo ja-
nuar på Husum Skole og Korsager Skole 
henholdsvis tirsdag og fredag.   

 Fremmødet var pænt og stabilt med ca. 
10 deltagere pr. gang.  

 Under Leifs 3-ugers rejse til Galapagos i 
februar for at fejre sin kommende 80-års 
dag, forestod Bent Niebling gymnastik-
ken på forbilledlig vis.  

 Fra 13. marts til 1. september var gym-
nastikken lukket ned pga. Corona-
restriktioner. 

 

 8. september holdt vi - efter gymnastik-
ken - vores sommersammenkomst på 
Bjerget. 

 Ultimo oktober blev der indført restriktio-
ner til og med 2. januar 2021 med max. 
10 personer plus mundbind til og fra sa-
len. Gymnasterne blev delt i et tirsdags- 
og et fredagshold. 

 

 Grundet Corona blev gymnastikkens ju-
learrangement aflyst.  

 På bestyrelsesmøde den 2. november 
blev alle foreningens julearrangementer 
aflyst. Uddeling af pokaler for godt kam-
meratskab hhv. afholdelse af juleafslut-
ning udgik således i 2020.  

 
Hjemmeværnssektionen. 
 

 Ingen AS relaterede aktiviteter i beret-
ningsåret. 

 
Sandbjerginspektionen. 
 
2020 har været præget af Corona-aflysninger 
samt mange forbedringer og vedligeholdelses-
arbejder på lejrens bygninger. 
 
Med den store renovering af lejren, som blev 
gennemført i henholdsvis 2010 og 2014, var der 
behov for mere end blot løbende vedligeholdel-
se. Arbejderne omfattede: 

 Fornyelse af tagpappet på sydsiden af 
tagene på bygning 1 og 4 som garantire-
paration og på bygning 5 som vedlige-
hold. Begge udført af Phønix Tag Mate-
rialer A/S. 

 Indvendig maling på de værst medtagne 
døre og lokaler. 

 Installation af varmepumper som sup-
plement til opvarmning i alle bygninger. 

 Udskiftning af de nøgne pærer på sove-
salene med lamper, der kan lysdæm-
pes. 

 Udvendig maling af alle bygninger. 
 

Konklusion. 

 Såvel lejren som øvelsesterrænet er i fin 
stand. 

 
Afrunding. 

 

 Som nævnt ovenfor har foreningens ak-
tiviteter og sociale sammenkomster i høj 
grad været påvirket af Corona-
situationen. Jeg synes imidlertid, at vo-
res gamle hæderkronede forening er 
sluppet igennem krisen med skindet på 
næsen. Foreningen har haft en lille 
medlemstilbagegang, men ikke noget 
katastrofalt. Vi har haft et relativt stort 
underskud, der dels skyldes manglende 
udlejning og dels gennemførelse af to 
store forbedringstiltag på Bjerget. 

 Foreningen har været sportslig aktiv og 
deltaget i konkurrencer, hvor Corona-
situationen har gjort det muligt. 

 Desværre har det ikke været muligt at 
gennemføre AS-P7 100-års jubilæum i 
jubilæumsåret 2020. Bestyrelsen har - i 
koordination med P7 - besluttet, at jubi-
læet heller ikke gennemføres i 2021. 

 Afslutningsvis vil jeg gerne takke for-
eningens bestyrelse, redaktør, revisorer 
og alle andre, der gør et kæmpe arbejde 
for foreningen. 

 
Dette afslutter formandens beretning. 
 
Ingen bemærkninger. 
Beretningen er godkendt. 
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Ad 3. Kassereren forelægger det reviderede 
regnskab til godkendelse.  
 
AS. (se regnskabet på side 24-25) 
 
Indtægter: 

 Kontingenter aktive er steget en smule og 
næsten tilbage på 2018 niveau. Hvis akti-
viteterne kan komme i gang, vil det være 
muligt at opretholde indtægtsniveauet.  

 Øvrige tilskud kommer fra Ove Popp 
Poulsens fond for Akademiske Skytter, 
De Akademiske Skyttefonde og tilskud fra 
Københavns Kommune. 

 
Udgifter aktiviteter: 

 Skydeinspektionen er væsentligt lavere 
end sidste år på grund af Corona-
nedlukningen, som i stor udstrækning har 
forhindret aktivitet på de indendørs sky-
debaner. 

 
Gymnastikinspektionen og hjemmeværn er som 
sidste år. 
 
Regnskabet for Sandbjerginspektionen har givet 
et meget stort underskud i år.  

 Dels har der ikke været udlejning, og dels 
har et par store poster til varmepumpean-
læg og maling af alle bygninger udvendig 
bidraget til underskuddet.  

 
Udgifter administration: 

 Er omtrent som sidste år. 
 
Resultat: 

 Et underskud på kr. 355.108, som tages 
fra kapitalkontoen. 

 
Balancen. 

 Foreningen har stadig en pæn aktivmas-
se.  

 Gælden til Skydebaneforeningen Dan-
mark (SKAK huset) er afviklet i 2020.  

 
De Akademiske Skyttefonde. 
 
Regnskabet er som tidligere år. Der er udlod-
det kr. 3.600 til AS. Lavere end tidligere fordi 
der ikke blev udbetalt udbytte fra Fondens ak-
tier i Dansk Bank. 
 

Ove Popp Poulsens fond for Akademiske 
Skytter. 
 
Der var et resultat før uddelinger på kr. 156.659. 
Der er udloddet kr. 120.000 til Akademisk Skyt-
teforening. 
 
Ingen bemærkninger. 
Regnskaberne er godkendt. 
 
 
Ad 4. Behandling af indkomne forslag.  
 
Foreningen har ikke modtaget forslag. 
 
 
Ad 5. Kassereren forelægger budget til god-
kendelse.  
 
Budgettet fremgår af side 8 og side 11 i regn-
skabet. 

 Der er budgetteret med uændret kontin-
gentsats i 2020 og kontingentindtægter 
svarende til forrige år. 

 Under øvrige tilskud er der budgetteret 
tilskud fra De Akademiske Skyttefonde, 
Popps Fond og Københavns Kommune. 

 Der er budgetteret med et aktivitetsni-
veau som før Corona-nedlukningerne, 
men om det kan realiseres, afhænger af 
om Corona kommer under kontrol.  

 Administrationsomkostninger er budget-
teret højere til at dække omlægningen af 
kontingentopkrævningen. 

 Budgettet viser et underskud på tkr. 48, 
som vil blive taget fra kapitalkontoen. 

 
Ingen bemærkninger. 
Budgettet er godkendt. 
 
 
Ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8.  
 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser 

for 2021. 

 Aktive indtil 25 år  kr. 270,- 

 Aktive fra 26 år til 65 år kr. 370,- 

 Aktive over 65 år  kr. 270,- 

 Passive  kr. 150,- 
Alle beløb er halvårligt. 
 
Ingen bemærkninger. 
Kontingentet er godkendt. 
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Ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende be-

styrelse: 

 Formand 3849 Aksel Munk Iversen. 

 Næstformand 

 4276 Palle Skovhus Jensen. 

 Kasserer 3448 Bo Scheibye. 

 Sekretær 4290 Søren Østergaard. 

 Sandbjerginspektør 

 3801 Birger Hoff. 

 Skydeinspektør 

 3745 Finn Scheibye. 

 Gymnastikinspektør 

 3098 Peter Martin Lund. 

 Feltsportsinspektør 

 4431 Christian Saxe. 

 Inspektør for HJV-sektionen 

 4244 Martin Larsen. 

 
Ingen bemærkninger: 
De foreslåede er genvalgt. 
 
 
Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-
suppleant, jf. § 25.  
 
Bestyrelsen foreslår genvalg således: 

 Sagkyndig revisor 

 3990 Hans Jørgen Vaaben. 

 Kritisk revisor  

 3793 Morten Hammer. 

 Suppleant 3512 Svend Mørup. 

 
Ingen bemærkninger: 
De foreslåede er genvalgt. 
 
 
Ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer 
uden for Akademisk Skytteforening.  
 
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde 

foreslår bestyrelsen genvalg af: 

 4185 Steen Vestergaard Andersen. 
 
Ingen bemærkninger: 
Han er genvalgt. 

Ad 10. Eventuelt 
 
Bestyrelsen har modtaget bemærkninger fra 
to medlemmer til selve gennemførelsen af 
generalforsamlingen, men ikke til indholdet 
af beretningen. 
 
3990 Hans Jørgen Vaaben: 
Processen omkring indkaldelse til General-
forsamlingen har været meget uklar: Det 
udsendte materiale har ikke indeholdt dato 
eller tidspunkt, og det har været forvirren-
de/uklart om stemmesedlen skulle afleveres 
før eller efter generalforsamlingens afhol-
delse. 
 

Bestyrelsens svar: 
Et medlem har givet udtryk for, at pro-
cessen omkring indkaldelse og tids-
punkter til GF var meget uklar. Bestyrel-
sen føler imidlertid, at procedure for 
gennemførelse af GF relativt klart frem-
går af mail udsendt af Bo Scheibye 8. 
april 2021 sammen med indkaldelse til 
GF. Bestyrelsen medgiver, at der ikke 
klart er angivet en dato (28. april) for 
gennemførelse af den elektroniske GF. 
Bestyrelsen skal beklage, hvis procedu-
ren alligevel har givet anledning til usik-
kerhed. 

 
3793 Morten Hammer 
Som jeg også tidligere har nævnt til Bo, så 
mener jeg ikke, at generalforsamlingen er 
lovligt varslet - og jeg har heller ikke tænkt 
mig at stemme for dens lovlighed ! 
Hvorfor: 

 Der står ikke noget om, at foreningens 
medlemmer skal have adgang til hver-
ken email eller Internet. 

 De 2 linier i det årsprogram, der er om-
talt i bladet, nr. 4, 2020, regner jeg hel-
ler ikke for noget, der på nogen måde 
kan regnes for en lovlig indkaldelse. 

 Efter min overbevisning er den eneste 
måde, bestyrelsen kunne have klaret 
sagen på, at de havde sendt et brev til 
samtlige medlemmer, og det er mig be-
kendt ikke sket. Jeg har i hvert tilfælde 
ikke modtaget noget sådant. 

 
(fortsættes side 26) 
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2020 - 31. december 2020 
 
  Budget 
   2019 2021 
   (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 200.240 189 205 
 Kontingenter, passive 13.050 12 12 
 Renteindtægter 20 13 3 
 Kursavance, obligationer 0 0 0 
 Øvrige tilskud      131.214 233 131 
 

Indtægter i alt  344.524 447 351 
 
Aktivitets- Skydesektionen 59.453 194 200 
omkostninger Gymnastiksektionen 10.195 7 10 
 Feltsportssektionen 56.942 62 40 
 Hjemmeværn 0 1 2 
 Sandbjerginspektionen 471.310 - 28 35 
 Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter 2.364 4 5 
 Bladet        50.020 50 50 
 

 Aktivitetsomkostninger i alt      650.284 290 342 
 
Administrations- Forsikringer 18.292 18 18 
omkostninger Gaver, præmier & AS-P7 jub.bog 9..923 1 5 
 Mødeudgifter 448 3 4 
 Øvrige administrationsomkostninger        20.685 23 30 
 

 Administrationsomkostninger i alt       49.348 45 57 
 

Udgifter i alt  699.633 335 399 
 
Årets resultat    – 355.108 112 – 48 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto    – 355.108 112 – 48 

 
 

 
Revisionspåtegning: Konklusion 
 
Der er ikke konstateret fejl og mangler i præsentationen og indreg-
ningen af oplysningerne i regnskabet eller i forhold til anvendt regn-
skabspraksis. 
 
Det er derfor vores opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at 
regnskabet er retvisende, og at det er udarbejdet i overensstemmel-
se med Foreningens vedtægter. 
 
31. marts 2021 
 
 Hans Jørgen Vaaben Morten Hammer 
 Regnskabskyndig revisor Kritisk revisor 
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Balance pr. 31. december 2020 - Aktiver 
 
   31/12 2019 
    (1.000 kr.) 
Anlægsaktiver 
 
 Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
 (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2018 
 udg. kr. 2.750.000 heraf grundværdi kr. 1.190.400) 
 

 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 1  11 
 (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
 Optages til værdi af restgæld) 
 

 Inventar             1 3 - 
 

 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 287, anskaffelsessum 287  0 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2020           17 304 0 
 

 Aktier, Danske Bank  
    1520 stk., anskaffelsessum 91.672  92 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2020    61.316    152.988 72 
 

 Anlægsaktiver i alt     153.295 175 
 
Omsætningsaktiver 
 
 Beholdning af ammunition  153.519 164 
 Tilgodehavender, debitorer  10.647 23 
 Likvide beholdninger     307.730 677 
 

 Omsætningsaktiver i alt     471.896 864 
 
Aktiver i alt   625.191 1.039 
 
 

Balance pr. 31. december 2020 - Passiver 
   31/12 2019 
   (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  558.762 914 
 Opskrivningshenlæggelse      61.333 72 
 

 Egenkapital i alt     620.095 986 
 
Kortfristet gæld SKAK-hus, gæld til Skydebaneforeningen  0 11 
 Omkostningskreditorer mv.        5.096 42 
 

 Gæld i alt        5.096 53 
 
Passiver i alt      625.191 1.039 
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Referat af generalforsamlingen 
(fortsat fra side 23) 

 
Om den indkaldelse, som jeg faktisk har mod-
taget pr. email: 

 Jeg ved, at der er andre end mig, der har 
undret sig over ordlyden. 

 Det står ingen steder specifikt, om der ude-
lukkende er tale om en udveksling af do-
kumenter, eller om der vil blive tale om en 
virtuel session, Teamwiever eller Zoom el-
ler noget lignende ?? 

 Som jeg skrev til Bo: Efter min mening er 
der tale om en 'ommer'. 

PS - Jeg kan godt godkende 
regnskab og budget. 

 
Bestyrelsens svar: 
Et andet medlem har rejst tvivl om GF lov-
lighed, idet GF kun er indkaldt via mail og 
ikke tilgået alle foreningens medlemmer, 
idet nogle få medlemmer ikke har mail. Be-
styrelsen er af den opfattelse, at der - med 
xxxxxx 

udgangspunkt i den verserende Corona-
situation - er tale om en “force majeure” 
lignende situation. Bestyrelsen har valgt at  
gennemføre GF elektronisk og ikke virtuelt. 
Det samme var tilfældet sidste år, og der 
har ikke været indsigelser fra medlemmer i 
den sammenhæng. 
Det fremgår ikke af foreningens vedtægter, 
at en GF kan gennemføres elektronisk el-
ler virtuelt. Bestyrelsen vil på et passende 
tidspunkt tage initiativ til at indkalde til en 
ekstraordinær GF m.h.p. at få dette indar-
bejdet i foreningens vedtægter. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes den 28. april, 
kl. 24.00 ved udløbet af tidsfristen for indsen-
delse af afstemningsskema. 
 

Dirigenten takker dem, som har deltaget. 
 

 
 

3740 Erling Heidler 
Dirigent 

 

 
 

 
 

 

           
 

           
 

Købes hos kontoret 
2335 6822 / kontor@as-kbh.dk 

eller spørg i sektionerne eller på Bjerget 
 

 

Historiebøgerne sælges 
  

Sæt: Historiebøger ( - 1911 - udsolgt) 600 kr. 
 

 Ny sangbog 100 kr. 
 Blazermærke 150 kr. 
 Stofmærke 10 kr. 
 Uglenål 50 kr. 
 Sticker Gratis 
 

Sæt:  AS-P7 - 90 og 100 år - 150 kr. 

 

AS-slips (grøn/bordeaux)   
 Silke eller polyester. 
 

Købes direkte på 
 www.bensonandclegg.com  
 Slips # 135: Sherwood Foresters 
 

Købes hos redakteuren. 
 

Brænde fra Bjerget:  
 

Spørg sandbjerginspektøren 
 4586 7655 
 sandbjerg@as-kbh.dk 
 

  

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 navn, adresse, telefon, mailadresse 
og evt. udmeldelse skal meldes til 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: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


