
 
 

AS HJV SEKTION 
 

Til AS jubilarer, medlemmer af AS og andre inviterede. 
 

  

AS HJV SEKTION og Det LXX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at indbyde til  
 

BØFTUR 
 

SØNDAG DEN 6 DEC 2015 

 

0930 - 1600 
 

Bøfturen er en tradition fra det gamle Akademisk Skyttekorps, der blev videreført af 

HVK 6301 og som nu er fusioneret med Hjemmeværnskompagni KASTELLET. 

AS og Kjæftoratet er nu ene om at videreføre Korpsets og Kompagniets traditioner.  

Det er støtte fra Inge og Jørgen Pangels mindelegat der gør det muligt at videreføre disse 

traditioner. Jørgen Pangel var tidligere CH/HVK 6301. 

Det er i Pangels ånd at Bøfturene fortsat gennemføres og også dette års Bøftur vil blive 

afholdt med respekt for dette.  

Det er på årets Bøftur at kammeraterne hædres efter fortjeneste for det forløbne år. Der 

uddeles derfor de sædvanlige legater og hædersbevisninger. Og så benyttes lejligheden 

også til at slide på sangbogen. 

Program og stillested fremgår af næste side. 

Vend… 



 

Detaljer og program for dagen 
 

Stillested: Høje Sandbjerg Lejren, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 

Påklædning: Uniform (kamp- eller tjeneste- efter eget valg og vejret) alternativt pæn 

civil m. anlagte store dekorationer. 
 

Medbringes: Madpakke og AS sangbog. 
 

Program: 
 

0930: Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren. 
 

0945: Aktiviteter jf. traditionerne 
 

1115: Parade (seneste mødetid for jubilarer) 
 

1130: Jubilarportvin m.m. Jubilarerne samles i undermessen. 
 

1200: Bøftursfrokost i mandskabsmessen med uddeling af de traditionelle legater. 
 

1500: Fanesang (forventet tidspunkt) 
 

 

 

Med AS hilsen 
 

 

Christian Bergqvist 

HJV Inspektør 
 

 

 

 

Tilmelding senest 1. december til Hjemmeværnssektionen, Christian Bergqvist 

hjv@as-kbh.dk 
 

 

OBS OBS Vedr. Bøftur: 

AS Hjemmeværnssektionen vil gerne fastholde traditionen omkring bøfturen! 

 

SÅ – har du kontakt til tidligere medlemmer af HJVK 6301 (både udmeldte, passive 

og aktive i nye kompagnier), som ikke har fået denne invitation, er du meget 

velkommen til at minde dem om den traditionsrige tur, der fortsat finder sted. 

 

Du er også velkommen til at sende deres adresse til Christian Bergqvist, som så 

sender dem en personlig invitation. 

mailto:hjv@as-kbh.dk

