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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening

Vi håber, at mange vil møde op til disse arrangementer

----------------------------------------
Der er brug for dine meninger og idéer

Debatmøde:  AS  &  HJV
20. september, kl. 19.00

på Bjerget
(se også side 5-6)

----------------------------------------
Du har brug for at se huset og vores nye lokaler

Indvielse  af  SKAK-huset
29. september, kl. 15-18

på Kalvebod - Selinevej 5
(se også side 4, 29 & 24-27)

---------------------------------------
Der er brug for al den håndkraft, vi kan samle

Rydnings-weekend
7.-8. oktober

på Bjerget
(se også side 9)

----------------------------------------
- - -  og så har vi masser af
brænde til salg på Bjerget

(se også side 4)

----------------------------------------
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Runde fødselsdage 2006
3. sep. 3894 Peter Baasch 45 år
5. sep. 3848 Anders Ølgaard 80 år

20. sep. 576 Ole Stevns 85 år
3. okt. 3896 Sten Scheibye 55 år
8. okt. 4197 Poul Skovgaard 70 år

15. okt. 4092 Carsten Trebbien 35 år
18. okt. 3740 Erling Heidler 65 år
26. okt. 3978 Christian Boye 80 år

6. nov. 4110 Jens Askov 75 år
11. nov. 4121 Morten M. Hertz 30 år
12. nov. 866 Gunnar Dyrberg 85 år
12. nov. 4123 Benjamin Asmussen 30 år
15. nov. 4129 Kristian Høg 35 år
19. nov. 4059 Hans Peter Steenfos 75 år
27. nov. 1925 Ib Thranow 90 år
28. nov. 4063 Bent Niebling 60 år

Invitation

Indvielse af SKAK-huset
fredag den 29. september, kl.  15 - 18

på Kalvebod - Selinevej 5
hvor der afholdes en lille reception.

Alle AS medlemmer - med familie og venner - er meget velkomne
til at komme og se huset og vore nye lokaler.

(Se også beskrivelsen på side 24-27)

Brænde fra Bjerget varmer
det mærker vi når vi fælder, skærer op og flytter. Derfor  ser vi gerne, at
nogen (AS’er eller venner) fuldender processen ved at aftage brænde.

Lige nu har vi masser af kirsebær og birk (1m), gran, birk
og eg (0,3m), og tilmed også flækket løv og nål.
Alt til brug i den kommende hårde vinter.

Prisen er for „1m-løv“ 230 kr,
eller hvad vi kan blive enige om.
Kontakt Henrik Franck på 45882044.
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Planlagte AS arrangementer
Onsdag 20. september, kl. 19.00 Forening / HJV Debatmøde vedr. HJV Bjerget
Fredag 29. september, kl. 15-18 Foreningen Indvielses-reception SKAK-huset
Weekend 7.-8. oktober Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
Søndag 10. december Foreningen Vinterstue Bjerget

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

Grund til at fejre  - - - JA - - -
- - -  SKAK-huset på Kalvebod er på plads
Nu står det der endelig (se orienteringen på side xx-xx).

Samtidigt er der god grund til at takke vore samarbejds-
partnere i amtsforeningssagen og hussagen. Det har været
et stort arbejde, men tillige en stor glæde at opleve den
gode positive indstilling og stemning, som har præget vore
nu årelange - og til tider meget besværlige - forhandlinger.

AS ser frem til fortsat godt samarbejde om huset.

Samarbejdsmøde på Kalvebod med formændene
Jeanie Majbred, KS, og Orla Winckelmann, KLK.Grund til at fejre  - - - JA - - -

- - -  AS og hjemmeværnet
Som bekendt (se generalforsamlingsreferatet i
blad nr. 2006-2, side 27) blev „Hjemmeværns-
kompagni 6301“ ved årsskiftet sammenlagt med
„Hjemmeværnskompagni 6602“ og „Politihjemme-
værnskompagni 6630“ til „Hærhjemmeværns-
kompagni Frederiksberg“, dog blev infanteri-
gruppen flyttet til „Motoriseret infanterikompagni
København City“. HJVK 6602 kunne lige som HJVK
6301 trække rødderne tilbage til Akademisk
Skyttekorps og Christiansborgbataillonen.
Sammenlægningen betød at alle de fire oprindelige
kompagnier med rod tilbage hertil nu var samlet i
et, men dog med en gruppe udenfor. HJVK 6301’s

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes side 6

tilknytning til Slotsholmen er ophørt for flere år
tilbage, idet de faste kompagniområder er opløst i
løbet af 1990-erne.

Nominelt skulle der være tale om et stort og robust
kompagni, med en klar historisk profil. Således er
det desværre ikke helt gået. Realiteten viste sig
at være, at kompagniet fra starten lå lige på den
størrelsesmæssige grænse og ikke var robust
nok til de udfordringer, vi står over for.

 Derfor er status lige nu den, at HVK Frederiks-
berg i løbet af august bliver sammenlagt med
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Hjemmeværn
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Indkaldelse til
debatmøde:

AS & HJV
Onsdag den 20. september

kl. 19.00 på Bjerget

- Hvilke muligheder har vi ?
- Hvad kan vi gøre ?
- Hvad vil vi gøre ?
- Hvad kræver det af os ?

Alle AS medlemmer er ikke bare
velkomne, men også opfordrede
til at deltage i mødet.
Dette gælder naturligvis især med-
lemmer med tilknytning til HJV,
som også er meget velkomne til at
invitere andre evt. interesserede
fra kompagnierne med.
Gør noget positivt - vær med til at
finde den rigtige løsning.
Kom med idéer - alle sten skal
vendes - kom til mødet.

„Hærhjemmeværnskompagni Kastellet“. Det meste af HVK
Frederiksberg bliver samlet i det nye kompagnis 2. deling,
som får tilnavnet „Studenterdelingen“, men bidrager også til
kompagniets kommandodeling.

Det nuværende HVK Kastellet viderefører traditionerne fra
Kongens Livjægerkorps og Livjægernes Frihedsbataillon, på
samme måde som HJVK 6301 gjorde det fra AS.

Det nye kompagni - HVK Kastellet - vil herefter komme til at
bestå af 1. deling (Livjægere), 2. deling (Studenter) og 3.
deling (Tamburkorps København) samt en blandet kommando-
deling. Kompagniet får i alt over 100 aktive; dvs. det har en
størrelse, som lever op til Hjemmeværnets krav, og som sikrer
kompagniets overlevelse på længere sigt - i hvert fald så
langt, som vi kan se i dag.

Der er enighed om, at det nye HVK Kastellet viderefører alle
tre traditioner: Livjæger-traditionen, Studenter-traditionen fra
Akademisk Skyttekorps og Tambur-traditionen, og at alle skal
have plads hertil. Der er selvfølgelig en lang række praktiske
ting, der skal falde på plads, men det er vores opfattelse, at vi
- i forhold til Frederiksberg-løsningen - kommer styrket ud af
sammenlægningen.

Som også nævnt tidligere har Jens Ole Christensen (tidl.
chef HJVK 6301 og HVK Frederiksberg) og jeg holdt nær
kontakt og har løbende drøftet mulighederne for det fortsatte
samarbejde mellem AS og Hjemmeværnet. Jens Ole skal
fortsætte som historiker i det nye kompagni (sådan én skal
alle kompagnier have). Peter Koefoed er udpeget som
forbindelsesofficer ved kompagniet, hvor en vigtig opgave
bliver at være forbindelsesofficer til ’kompagniets’ to
foreninger, „Livjægerskydeselskabet af 1817“ og „Akademisk
Skytteforening“, og han vil hermed også være den naturlige
mand at foreslå til valg som Hjemmeværnets repræsentant i
AS’s bestyrelse. Dette vil dels kunne styrke opfattelsen af
historie og tradition i kompagniet, dels bidrage til videreførelsen
af skytte- og livjægertanken og dels sikre samarbejdet og
tilknytningen til de to foreninger.

Det er herudover mit håb, at det vil lykkes at genetablere
formel tilknytning til den tidligere infanterigruppe i „MOTINFKMP
Københavns City“ og herved udvide samarbejdskredsen,
ligesom det vil være nødvendigt, at AS vedtager en mindre
vedtægtsændring, og at Kjæftoratets opgaver revurderes.
Alt dette vil der blive taget initiativer til i nærmeste fremtid.

Det er således med fortrøstning - og væsentlig fremmet
optimisme - at vi i dag ser fremtiden i møde. Der er dog fortsat
mange udestående opgaver at løse, og vi vil fortsat gerne
have en gennemgribende drøftelse af vore muligheder. Vi
håber, at medlemmerne også vil vise deres interesse for
sagen, og derfor inviterer vi nu til debatmøde herom.

Erling Heidler

Fortsat fra side 5
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Høje Sandbjerg

Bjerget bruges heldigvis til mange forskellige
arrangementer.

F.eks.

Bestyrelsesmøde i officersmessen
den 8. maj 2006

og

Sct. Hans aften, som - selv om der var
plads til en del flere deltagere - endnu
en gang blev en meget hyggelig aften.

Og glem så ikke            Rydnings-weekend‘en
den 7.-8. oktober

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Reception på Bjerget den 30. juni 2006

 dels for at markere,

at AS i år har ejet

Bjerget i 90 år

 dels for at vise,
hvordan det går med
den ny Barak 5

 dels for at markere,
at Henrik Franck har
været Sandbjerg-

inspektør i 25 år og

 dels for at fejre

Henriks 70 års

fødselsdag

Det blev en god dag. Henrik fik lejlighed til at orientere om
Barak 5 og kunne glæde sig over sine mange gaver - AS gav
en praktisk gave: Et par sikkerhedsbukser med pålæg om, at
de skulle anvendes mange år fremover på Bjerget.

Et fint traktement blev nydt, og snakken gik lystigt, både
indendørs - passende tæt ved bordet - og også udendørs i
det gode vejr, så man kunne se på de retablerede omgivelser
og fundamentet til den ny barak.
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Høje Sandbjerg

Rydningsweekend
7. - 8. oktober

Lørdag d. 7. kl. 9 – 17 og
søndag d. 8. kl. 10 – 16

Sandbjerginspektionen sørger som
sædvanlig for tørkost og fluider til de
forhåbenlig mange, som vil hjælpe med
følgende opgaver:
• Plantning af bøge i hæk

• Flækning af brænde på brænde-
pladsen

• Afslibning/maling af ydre vindskeder
på lang stige

• Afbrænding af kvas vest for hånd-
boldbanen o.a.s.

• (Mange andre opgaver kan blive klar
forinden)

Vi beder venligst om, at du tilmelder
dig til Henrik Franck på 45882044 eller
pr. e-mail, dels så der kan være mad
nok, og dels så vi kan planlægge
arbejdet rimeligt.

Status på Barak 5
Byggeriet står p.t. stille, efter at mureren
færdiggjorde samlebrønden for afløbsledninger
den 28. juni. Der blev ryddet op omkring det
færdigstøbte fundament, og al jord er bragt på
plads med et par små hjørner som undtagelse.
Der er sået græs på de retablerede og justerede
områder, så projektet kunne præsentere sig pænt
til jubilæumsfestlighederne den 30. juni.

Der arbejdes nu intenst på at færdiggøre
detailtegninger som grundlag for de fortsatte
entrepriser, dels med mureren og dels med
snedker/tømrer. Mureren har reserveret tid i
september, så aftalerne skal indgås snarest, efter
at priser er indhentet. Ambitionen er, at få
tømrerarbejdet så vidt, at taget kan lægges, og
huset dermed lukkes inden vinter. „Indmaden“ må
komme, når tiden tillader, men tankerne skal tænkes
færdige nu, det er problemet. Heldigvis har vi
Beenfeldt med i hånden som rådgiver.

Finansieringen er, som det blev omtalt på
generalforsamlingen i april, i væsentlig grad sikret
ved en betydelig arv fra Jørgen Pangel. Der vil
dog stadig kunne komme yderligere behov, om
ikke til andet så til retablering af Barak 1, der jo er
et følgeprojekt til nybygningen. De gamle depoter
skal jo ikke bare ligge hen. Tømrerhandler Johannes
Fogs fond er endvidere søgt om midler til oprydning
i de gamle kloakker fra køkkenerne og til retablering
af „haven“ med bordbænkesæt, så vi kan få virkelig
gavn af den afskærmede have mellem mindemuren
og bygningerne. Svar ventes ultimo september.

Ungdommen tog med glæde Barak 5
 i anvendelse ved jubilæet.
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AS „Skovtur“ på Bjerget
20. august 2006

Også i år blev „skovturen“ en succes til trods
for vejrgudernes systematiske modarbejde og
trods klart færre deltagere end sidste år - vel
også delvist på grund af vejret ? De ca. 35 + et
antal børn, der deltog, viste til gengæld et ukueligt
gåpåmod.

Alle blev mere eller mindre våde, og vi måtte
naturligvis spise indendørs, men - som det ses af
billederne - ødelagde det ikke aktivitetslysten blandt
de fremmødte.

Stor tak til Steen Kledal og hans team for endnu
et godt arrangement. Vi håber, at I er klar igen til
næste års „skovtur“.

Feltsportssektionen - dvs. Birger Hoff - havde
lavet en hel lille feltsportskonkurrence.
Øverst instruerer han familien Kledal i O-løb,

som var på 1,6 km. med 7
poster, der bragte deltager-
ne et pænt stykke ud i Rude
Skov, helt ned til søen og op
igen ad bakken.
Bemærk regntøjet. Alle var
vel forberedte på, hvad der
ventede dem.
Til venstre instruerer han
Høje Formands børnebørn,
mens oldebarnet mades af
datteren, som også er farmor
til barnet.

Feltsportskonkurrencen omfattede også håndgranat-
kast i skovbrynet og afstandsbedømmelse (5 mål) hen
over søen.

Husk Debatmøde: AS & HJV 20. september, kl. 19.00 på Bjerget
Indvielse SKAK-huset 29. september, kl. 15 - 18 på Kalvebod
Rydningsweekend 7. - 8. oktober på Bjerget
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Nogle foretrak dog de indendørs sysler.
Skydesektionen havde arrangeret luftgevær- og
-pistolskydning på lofterne, hvor Christian
Øelund og Mathias Hertz ledede og instruerede.
Selv om stilen var stærkt varierende, var
træfningen dog nogenlunde.
Mange nybegyndere kunne således glæde sig
over at se hullerne i skiverne.
Andre krøb også lidt i læ for regnen. Her ses
Henrik Franck, Jørgen Vestergaard, Peter Lund
og Viggo Neble i snak i mellemgangen.

Gymnastiksektionen havde to aktiviteter. Viggo Neble gentog sidste års store succes med Vikingespil.
Men det blev  nu ikke til så mange spil i år, dertil var regnen nok for meget. Peter Lund arrangerede
et lille sækkevæddeløb. Både voksne og børn fra familien Kledal deltog ivrigt.

Og som det sig „hør og bør“ sluttede vi af med den medbragte frokost. Der var opsat fadølsanlæg og
AS leverede kaffe og kage. Birger Hoff og Peter Lund uddelte præmier, og musikken spillede - og
akkompagnerede også nogle sange, hvilket hjalp gevaldigt på melodierne. Men megen sang blev det
dog ikke, da de fleste havde „glemt“ sangbogen.
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Tranumstævnet
den 10. - 11. juni 2006
En tradition lever videre. Det begyndte med AS-
Københavns deltagelse i feltskydninger i Ulfborg
med tilhørende festivitas på Nørre Vosborg. Efter
genoplivningen af AS-Århus i 1957 var det naturligt,
at skytter herfra også deltog i løjerne. Da
forbindelsen med Nørre Vosborg og Janus Krarup
ophørte, søgte AS-Århus kontakt til Hjemme-
værnsregion  Aalborg og fik udvirket en indbydelse
til Hjemmeværnets feltskydninger i Tranum.
Samtidig blev den tilhørende festivitas flyttet fra
herregårdsmiljøet på Nørre Vosborg til de mere
intime lokaliteter på familien Fensbos lystejendom
Møllebækhus på Vive Hede ved Hadsund.

I nogle år har Hjemmeværnet ikke afholdt
terrænskydninger i Tranum, og AS har derfor
ladet traditionen leve videre gennem deltagelse i
DDS-terrænskydninger i Hevring. I år har Hjemme-
værnet dog besluttet at genoptage skydningerne.
Heldigvis lykkedes det at flytte P7-AS, så vi kunne
være med i Tranumstævnet (riffelterrænskydning
i Tranum Klit, arrangeret af Hjemmeværnsdistrikt
Himmerland-Thy og Aalborg).

Allerede lørdag den 10. juni mødtes en god skare
på i alt 17 århusianske og københavnske skytter i
aftensolen vest for Hadsund, igen i år inviteret af
altid gæstfrie Jørgen Fensbo som optakt til
stævnet. Som det er tradition, startede vi
umiddelbart efter ankomsten med at nyde den
tidlige sommeraften udendørs samt at hilse på
hinanden med et par kolde „ugler“. Senere gik vi til
bords og fik et godt måltid mad med behørige
drikkevarer, så vi havde noget at stå imod med til
næste dags skydning. Efter et antal af fædre-
landets vemodige viser blev det ud på de små
timer, før de sidste skytter gik til køjs.

Søndagen startede som forventet med fuld sol
og varme allerede fra tidlig morgenstund.
Meteorologerne advarede endda mod solens
ultraviolette stråler, som skulle være ekstra
intensive netop denne weekend. Heldigvis er dette
problem ikke helt så aktuelt for riffelskytter, som i
forvejen har tænkt sig at skulle pakkes ind i støvler,
lange bukser og forede jakker. Det betyder blot, at
klimaet i disse gevanter bliver som i et dampbad.

Århus

Med duft. Desværre lod organisationen i
stævnesekretariatet en anelse tilbage at ønske,
hvilket betød, at holdene endte med at blive
sammensat ad hoc, så snart en delmængde af
fem skytter var klar til at skyde. Skydetider var
tilsyneladende en saga blot. Selve skydningen bød
dog på meget afvekslende og underholdende
opgaver på de forskellige stationer, hvor mål skulle
beskydes fra temmelig varierende afstande og
skydestillinger. Der var tilmed en sekundskydning
(felthurtigskydning) med fremløb op på toppen af
en klit, hvorfra et antal mål skulle beskydes – blot
evt. ikke det mål med det røde kors. Et sådant brud
på krigens regler gav fem strafsekunder.
Skydningen afsluttedes med en form for individuel
kampskydning med i alt ti opdukkende mål på
afstande op til 295 meter.

Efter nogle timer i felten vendte skytterne tilbage
og fik sig en velfortjent frokost. For de skytter, der
ikke havde været helt friske til morgenmaden, var
frokosten desuden yderst tiltrængt. Da kalorie-
og væskebalancen var blevet normaliseret,
ventede vi „kun“ på resultaterne. Efter to og en
halv times hyggesnak i græsset kunne vi omsider
overvære præmieoverrækkelsen. Heldigvis var
ventetiden ikke helt forgæves, idet Max Hald havde
formået at skyde sig til en individuel tredjeplads
blandt skytterne med repetérvåben. De samlede
resultater kom til undertegnede med posten efter
nogle uger. Københavnske skytter kan se en kopi
af disse hos Popp, mens de århusianske skytter
kan få dem af undertegnede.

Jørgen Fensbo var heldigvis meget tidligt ude
med et varsel om datoen for årets Tranumstævne,
hvilket for en stor del af os i sig selv gjorde det
muligt at deltage. Stævnet har gennem årene givet
anledning til mange gode oplevelser og historier
af den slags, som bliver fortalt og genfortalt også
til de andre festlige AS-arrangementer. Det har
desuden været en god ramme for nye skytter, der
skal opleve riffelterrænskydning og AS-tur for
første gang. Det forekommer derfor vigtigt fortsat
at bakke op om og tromme skytter sammen til dette
arrangement. Det kan desuden være en passende
fællestræning til den følgende weekends AS-P7-
skydning.

Sammenskrevet af bidrag fra
Ove Popp og Kåre Janussen
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AS-resultater:
Terrænskydning, Repetervåben: Nr: Felthurtigsk. Nr:

Max Hald 326 p. 3 36,41 sek. 65
Peter Baasch 322 p. 4 34,29 sek. 59
Hans Curth Steffensen 292 p. 8 29,18 sek. 40
Thomas Fjeldborg 290 p. 10 28,74 sek. 37
Christoffer Jespersen 256 p. 15 24,40 sek. 18
Kåre Janussen 242 p. 16 30,41 sek. 46
Finn Benzon 222 p. 17 73,39 sek. 97
Peter Antonius 218 p. 18 44,21 sek. 77
Søren Østergaard 216 p. 19 50,50 sek. 87
Preben Ditlev 214 p. 20 46,43 sek. 82
Sushanna Amrani 172 p. 22 74,97 sek. 98
Jørgen Fensbo 172 p. 23 60,07 sek. 94
Marie Jensen 156 p. 24 -/- sek. -/-
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P7 - AS   17.-18. juni 2006
Lad det være sagt med det samme. Årets

konkurrencer var nogle af de bedste, vi har
oplevet i mands minde (som jo bekendt bliver
kortere med årene). Men vi vil længe huske, at
P7‘erne havde gjort ekstra meget ud af det denne
gang, alt fungerede perfekt, indkvartering og mad
mv. og ikke mindst stemningen var særdeles god,
ja selv vejret havde de arrangeret fint.

Lørdag
aften:
Samling og
champagne
foran
officers-
messen
før
middagen

Holdene opstillet til velkomst foran hovedvagten

Middag: Høje Formand takker og redegør for konkurrencernes forløb i 1947, hvilket XX-formand
Mogens Løppenthien tilsyneladende finder lidt kedeligt. Han kendte det nok i forvejen.

Det var en stor glæde at være med. At så AS løb
med  de fleste af præmierne og vandt alle hold-
konkurrencerne mindsker jo ikke glæden.

Efter velkomsten gik vi straks i gang med
konkurrencerne (læs herom på de næste sider).

Om aftenen var der fin middag i officersmessen,
dog var det lidt skuffende, at den „gamle tradition“
med stående sild, øl og snaps, før man går over til
siddende hoverret og rødvin, ikke var på
programmet i år.
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Til gengæld var der en meget
velkommen „fri bar“, som blev flittigt
benyttet.

Lørdagens præmieoverrækkelse
kunne foregå i det gode vejr uden for
i haven.

Tilskuerne til præmieover-
rækkelsen lørdag aften

Hyggesnak i haven før
præmieoverrækkelsen

 søndag eftermiddag

Også om søndagen var vejret godt
og det hele gik igen, som det skulle
med konkurrencer, præmieover-
rækkelse, afslutning, afsked og
hjemrejse om eftermiddagen.

Præsidiet - eller hvad man nu kan
kalde Översten og Høje Formand - holdt et lille møde,
hvor de - godt rådgivet - bl.a. besluttede:

- at reducere geværholdene fra 15 til 12 skytter +
1 holdleder (som kan være én af skytterne).

- at afslutte prøveperioden for pistolskydning og
indføre den som fast bestanddel af konkurrencerne.

- at pistolholdene fortsat er på 5 skytter + 1 holdleder
(som kan være én af skytterne).

- at feltsportsholdene fortsat er på 6 mand + 1
holdleder (som kan være én af deltagerne).

- at holdlederne/sektionerne skal gennemgå alle
konkurrenceregler og lægge op til evt. ændringer så
betids, at de kan besluttes på næste års møde.

- at se på tidspunktet for konkurrencernes
afholdelse, idet  eftersommeren synes at passe
bedre ind i P7‘s øvelseskalender - dog ikke næste år,
hvor konkurrencerne afholdes i København i

 weekend‘en  16. - 17. juni 2007.
Præmieoverrækkelsen: Holdleder Poul

Glesner modtager holdpræmie
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Feltsport

RESULTATER Pkt.O O-løb Pistol Hgr. Sum Diff. Plac.

Jørgen Nielsen AS 44,52 57,49 4,8 7,2 114,01 0,00 1
Henrik Plenge Jensen AS 36,31 51,34 28,8 14,4 130,85 + 16,84 2
Peter Werling AS 37,54 66,22 31,2 9,0 143,96 + 29,95 3
Carsten Sveding AS 42,25 64,13 31,2 7,2 144,78 + 30,77 4
Nis Schmidt AS 50,65 62,43 20,4 14,4 147,88 + 33,87 5
Lars-Henrik Ottosson P7 52,25 65,10 25,2 7,2 149,75 + 35,74 6
Peter Persson P7 51,21 57,33 26,4 16,2 151,14 + 37,13 7
Torkil Hansen AS 61,39 68,42 15,6 7,2 152,61 + 38,60 8
Helena Westling P7 40,78 72,48 27,6 28,8 169,66 + 55,65 9
Stefan Mitkiewicz P7 37,10 74,17 39,6 28,8 179,67 + 65,66 10
Thomas Vrenngård P7 42,00 63,57 46,8 30,6 182,97 + 68,96 11

„Teknikprisen“ (Punktorientering+Pistol): Jørgen Nielsen

1 Akademisk Skytteforening 534,33
2 P7 Skytte och Idrottsförening 680,22  diff. + 145,89

AS - P7
Den 17.-18. juni afholdtes for niogfyrretyvende gang
feltsportskonkurrence med vore venner i Södra
Skånska Regementet, og denne gang foregik det i
Revingehed.

Det blev nogle dejlige dage. Vejret var med os, vore
værter var hyggelige og konkurrencerne gode.

Punktorienteringen og O-løbet afholdtes i en lille
nærskov til Lund, og udgik fra OK Lund‘s klublokaler.
Skoven var ret flad med mange stier, så vi følte os
hjemme.

Efter sauna og indkvartering, som dette år var med
fine værelser i officersbygningen, samledes vi på
plænen, hvor regimentets orkester underholdt, og vi
kunne konstatere, at AS‘s hold førte klart.

Søndag morgen gennemførte vi pistolskydningen,
som yderligere cementerede stillingen, og sluttede med
håndgranatkast efter tillempede militær femkamps-
regler, helt anderledes end vi er vant til. Men vort
unge hold klarede også denne disciplin med
overbevisning.

En dejlig weekend i Skåne, hvor vi hyggede
os med vore skånske venner, som vi lamme-
tævede på festlig vis.

 I kan selv i skemaet nedenfor glæde Jer over
Jørgens klare sejr og holdets overbevisende
styrke.

Høje Formand og Översten efter
vel gennemført punktorientering

Husk Debatmøde: AS & HJV 20. september, kl. 19.00 på Bjerget
Indvielse SKAK-huset 29. september, kl. 15 - 18 på Kalvebod
Rydningsweekend 7. - 8. oktober på Bjerget
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Översten overrækker „Faunen“ til holdleder Birger Hoff, mens vinderholdet:
Jørgen Nielsen, Henrik Plenge Jensen, Peter Werling og Carsten Sveding ser på

Start O-løb

Pistolfeltskydning
på bane.

Samme skydning,
som pistolskytter-

ne anvendte.
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RESULTAT BANESKYDNING
 SVENSK DANSK
L 1 L 2 ST Sum PL L KN ST Sum PL Total PL

Finn Scheibye AS 47 47 42 136 2 50 46 47 143 1 279 1
Christoffer Jespersen AS 47 50 40 137 1 50 48 41 139 3 276 2
Anders Petersson P7 49 47 37 133 3 50 45 47 142 2 275 3
Peter Baasch AS 47 45 39 131 5 50 40 45 135 4 266 4
Adolf Andersson P7 45 49 38 132 4 48 37 46 131 8 263 5
Sven Wildmark P7 47 46 38 131 6 49 47 33 129 10 260 6
Svend Mørup AS 46 47 32 125 9 50 40 44 134 5 259 7
Pär Olanders P7 47 43 38 128 7 46 41 43 130 9 258 8
Kaare Janussen AS 47 44 31 122 11 47 37 48 132 7 254 9
Bo Scheibye AS 48 45 30 123 10 46 35 45 126 13 249 10
Paul Mackintosh AS 46 44 31 121 12 50 36 42 128 11 249 11
Thomas Fjeldborg AS 47 44 25 116 14 49 38 46 133 6 249 12
Hans C. Steffensen AS 47 46 34 127 8 49 27 43 119 17 246 13
Claes Nilsson P7 42 43 31 116 16 47 43 34 124 14 240 14
Eric Evaldsson P7 43 44 29 116 15 47 45 30 122 15 238 15
Lars Worsaae AS 36 43 31 110 19 48 38 42 128 12 238 16
Olle Olsson P7 43 44 31 118 13 45 44 28 117 18 235 17
Evelyn Scheibye AS 45 45 23 113 18 48 32 41 121 16 234 18
Paul Kristensson P7 46 36 31 113 17 47 34 28 109 20 222 19
Kj.-Åke Nordström P7 42 36 25 103 20 46 33 36 115 19 218 20

RESULTAT HOLD: FORMANDSSKYDNING GEVÆR:
1 AS: 1832 1 Lars Hammarlund 44
2 P7: 1769 2 Erling Heidler 30

P7-AS riffelskydning
17.-18. juni 2006 på Revingehed
Der var udtaget 12 riffelskytter til den årlige AS –
P7 skydning. På grund af mandefald blandt
pistolskytterne blev 4159 Christian Øelund
imidlertid konverteret til pistolskytte. Vi ankom i det
der senere skulle vise sig at være den første

meget varme og solrige sommerdag, ikke i
Danmark, men i Sverige.

Vi blev budt velkommen af Översten og efter
præsentation af holdene gik vi straks i gang med
skydningerne.

Regimentet havde fået installeret elektronisk
markering, og det var naturligvis en stor fordel for
afviklingen af skydningerne, at vi slap for at

markere manuelt. De svenske
arrangører havde dog ikke helt
styr på teknikken, hvilket bevir-
kede, at vi for første gang
nogensinde fik åben markering
af 2. og 3. serie i den svenske
hovedskydning.

Vi lagde ud med Svensk ho-
vedskydning på 300 meter,
derefter Dansk hovedskydning
på 200 meter. Sammenlagt fik AS
bedste resultat på 1832 p. mod
P7 1769 p. Vi kunne således gå
fortrøstningsfulde til „lunch“, som
blev serveret på banen.
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Sven Wildmark,
 Adolf Andersson
 og Poul Glesner,
 dansk holdleder

Tak for kampen -
 efter formands-

skydningen

Frokost på skydebanen



20

RESULTAT EKSTRASKYDNINGER

Skydning A - 6 skud stående

1 Anders Petersson 56
2 Paul Mackintosh 54
3 Pär Olanders 52
4 Peter Baasch 51
5 Christoffer Jespersen 50

Skydning B - 6 skud knælende

1 Anders Petersson 58
2 Eric Evaldsson 57
3 Sven Wildmark 56
4 Pär Olanders 54
5 Christoffer Jespersen 53

Skydning C - 2 skud stående +
2 skud knælende + 2 skud liggende

1 Anders Petersson 58
2 Hans Steffensen 55
3 Paul Mackintosh 55
4 Christoffer Jespersen 52
5 Kaare Janussen 52

Bedste dansker i bane-skydningen totalt blev
3745 Finn Scheibye med 279 p. med 4111
Christoffer „May the best man win“ Jespersen
som nr. 2 med 276 p. og Anders Petersson bedste
svenske skytte på tredjepladsen med 275 p.

Eftermiddagen blev brugt på formandsskydning,
hvor Høje Formand fik en ærefuld andenplads.

Ekstraskydningerne, som alle blev vundet af
Anders Petersson, blev ikke så velbesøgt som
tidligere år, sandsynligvis på grund af den varme
og lumre sommereftermiddag.

Søndag morgen skulle vi så i gang med
terrænskydning, og da det havde regnet kraftigt
hele natten, var myggene i den grad i hopla, at vi
måtte smøres godt ind, før vi tog af sted på første
station.  Men alle kom igennem, en enkelt af de
anciennitetsmæssigt yngste skytter har dog stadig
meget at lære, bl.a. at huske at skyde på den rigtige
skive i forhold til standpladsnummeret.

AS løb også med sejren på terrænskydning med
212 p. mod 185 p. til P7.

Agnetes hæderspris gik til Finn Scheibye med
pladsciffer 1 + 1 = 2.

En stor tak til Niels Schou og holdleder Poul
Glesner, der på uforglemmelig vis fungerede som
supportere og backing group.

2 x Scheibye (3745 og 4216)

Finn Scheibye modtager Agnetes hæderspris
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RESULTAT FELTSKYDNING
stn 1 stn 2 Ind stn 3 stn 4 Ind stn 5 Ind Sum Ind Plac

Finn Scheibye AS 6 6 3 6 6 5 6 4 30 12 1
Anders Petersson P7 6 6 4 6 6 3 6 3 30 10 2
Paul Mackintosh AS 6 5 3 6 6 6 4 2 27 11 3
Christoffer Jespersen AS 6 6 0 6 6 5 3 2 27 7 4
Svend Mørup AS 6 6 4 5 5 4 4 3 26 11 5
Hans C. Steffensen AS 6 6 4 6 6 5 2 2 26 11 6
Kaare Janussen AS 6 5 2 6 5 5 4 2 26 9 7
Sven Wildmark P7 5 4 1 6 5 5 5 4 25 10 8
Adolf Aandersson P7 4 6 3 5 6 4 4 3 25 10 9
Eric Evaldsson P7 3 6 1 6 5 3 5 3 25 7 10
Bo Scheibye AS 5 6 1 4 5 4 5 1 25 6 11
Lars Worsaae AS 4 4 2 6 6 3 5 0 25 5 12
Claes Nilsson P7 5 4 1 5 5 4 5 1 24 6 13
Bengt Åkesson P7 6 4 0 3 5 2 6 3 24 5 14
Evelyn Scheibye AS 5 6 1 6 6 5 0 0 23 6 15
Thomas Fjeldborg AS 6 5 2 5 4 3 1 0 21 5 16
Peter Baasch AS 2 6 3 6 0 0 6 4 20 7 17
Pär Olanders P7 5 1 1 4 3 1 4 2 17 4 18
Olle Olsson P7 1 4 0 5 3 2 2 1 15 3 19
Paul Kristensson P7 4 3 0 5 2 2 0 0 14 2 20
Kj.-Åke Nordström P7 5 3 1 0 0 0 3 0 11 1 21

Placering: 1. Højst antal træffere i inderring
2. Højst antal træffere på station 5, station 4 osv.
3. Højst antal træffere i inderring på station 5, station 4 osv.

RESULTAT HOLD:  AS 212
 P7 185

Agnetets hæderspris:  Finn Scheibye, pladescifrer 1 + 1 = 2

Feltskydning
på bane
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AS-P7 Pistolskydning 17.-18. juni
2006 (Bøllebank til SVENSKERNE).
I år skulle slaget stå på Revingehed, og i forventning
om at skulle op imod Alfs benhårde pistolhold,
havde vi samlet et toptrænet og knivskarpt hold til
at repræsentere AS. En skytte måtte dog melde
fra lige op til weekenden, men blev erstattet af en
geværskytte (venligt udlånt af geværholdet), der
også kan findes på pistolbanerne i den daglige
træning. Da vi ankom til Revingehed, viste det sig
at Alf og nogle af hans toptrænede pistolskytter
ikke deltog. De var blevet nødt til at træne til
Nijmegen marchen (lidet kunne de vide, at den
ville blive aflyst pga sommerens hedebølge).

Efter velkomstparaden fik vi udleveret madpakker
(med renkødsruller – mums), og kørte til pistol-
banerne, så vi kunne starte dagens skydninger.
Traditionen tro (så meget der nu kan opbygges på
3 år) startede vi med baneskydningerne dvs.
finpistol og militær hurtigskydning.

Skydningerne var, som vi havde trænet i Danmark,
lige bortset fra de svenske kommandoer altså,
hvilket kunne ses på træfningen. Finpistol blev
klaret med AS‘ere på de første tre pladser, og vi
kunne allerede smage sejrens sødme, hvilket
mindede os om, at maverne efterhånden var godt
tomme. Så der blev taget hul på madpakkerne,
mens vi hjalp svenskerne med at skifte skiver og
gøre klar til militær hurtigskydning. Igen var alt som
der hjemme, om end vi måtte „acceptere“, at en
P7‘er fik „møffet“ sig ind på tredjepladsen.

Skydningen var hurtigt ovre (der er jo en
hurtigskydning), og vi hjalp til med at få ryddet
skiverne på plads og fik låst vores våben inde,
hvorefter vi havde lidt tid til at nyde solen, inden vi
skulle i bad og i det fine tøj.

Middagen var god, omend talerne lange (mit
skånske er ikke så godt, så det meste gik tabt på
mig), og den præliminære præmieuddeling lokkede.
En tale glædede dog (måske fordi den var på
dansk), idet formanden kunne fortælle at „prøve-
tiden“ for pistolskydning i AS-P7 sammenhænge
nu var slut, og han og översten i samråd havde
besluttet at det nu skulle være en fast tradition!

Efter middagen var der kaffe og  præmie-
uddeling. Ikke så spændende for pistolskytter
(endnu), idet der kun er et begrænset antal præmier

grundet den korte årrække, pistolskydning har
stået på programmet. Men spændende nok, da
der var både snaps og snapseglas at vinde.

Herefter fortsatte festen, med fri bar, til langt ud
på aftenen. Hvis det var svenskernes plan, at
danskerne skulle ødelægge deres chancer ved
at drikke for meget, blev de nok skuffede, idet
pistolholdet, som små spejdere, kun drak sodavand
(næsten) og gik tidligt i seng.

Vi skulle først skyde efter frokost, så morgenen
gik med at få en „tour“ til P7‘s maskinpark, med
tilladelse til at „pille-rode-rage“, så vi startede med
at klatre rundt på deres pansrede infanterikamp-
køretøj, der er udstyret med en 40 mm maskin-
kanon, og mest af alt ligner en kampvogn, men
som kan indeholde en gruppe. Herefter så vi en af
de film, de laver med hvert nyt hold rekrutter, for
at styrke korpsånden. Ganske imponerende, både
filmarbejdet, men også indholdet.

Efter dette var det tid til terrænskydningen, men
først en lille frokost, ikke for meget, det ødelægger
skydningen. Svenskerne har tilsyneladende ikke
så frie regler mht. temporære skydebaner, som vi
har. De må kun skyde på godkendte baner med en
betonblendering, så terrænskydningen var en
baneskydning.Til gengæld har de andre kort i
ærmet. F.eks. skifter man mellem at skyde med en
og to hænder. Der var mange skiver og skyde-
tiderne var spændende. Igen varmede det
holdlederens hjerte (i hvert fald den danske), at
de første tre pladser blev besat af AS‘ere. Det
skal dog nævnes at endnu en af svenskerne var
faldet fra, så de nu kun var tre! Vi følte os nu så
sikre på sejren, at det der var mest spændende,
var de forskelliges samlede placeringer. Inden
præmieuddelingen skulle vi først rydde op og
pakke skiver væk. Så var der egentlig kun tilbage
at rydde op og vente i solen på, at de andre
konkurrencer blev færdige.

Det var med lidt skam og noget mere stolthed, at
AS‘ere tog alle præmierne i pistolskydningen i år,
så alle snapseglas skulle retur til Danmark.
Undertegnede fik æren af at have flanøren
stående, i hvert fald indtil næste år, hvor det kan
være. at Alf med følge vender frygteligt tilbage.

Efter præmieoverrækkelsen var der kun tilbage
at trille hjemad, en kort tur, til eksaminer og
sommerferie.

4151 Mathias Hertz

Husk Debatmøde: AS & HJV 20. september, kl. 19.00 på Bjerget
Indvielse SKAK-huset 29. september, kl. 15 - 18 på Kalvebod
Rydningsweekend 7. - 8. oktober på Bjerget
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RESULTATER - PISTOL (pladscifre)
 Sportpistol   Feltskydn.
           Mil. hurtig        I alt

Mathias Hertz AS 2 1 1 4
Alexandru Datcu AS 3 2 2 7
Finn Benzon AS 1 5 3 9
Anita Ekelin P7 4 3 4 11
Betina Lynnerup AS 5 8 5 18
Kent T Andersson P7 6 4 9 19
Christian Øelund AS 7 6 6 19
Helén Persson P7 8 7 7 22
Rolf Johansson P7 9 9 8 26

HOLDRESULTAT  (3 bedste skytter i holdet)
1 AS hold 20
2 P7 hold 52

BEDSTE SKYTTER
1 Mathias Hertz
2 Alexandru Datcu
3 Finn Bentzon

FORMANDSSKYDNING PISTOL
1 Erling Heidler 41+20+3+36 100
2 Lars Hammarlund 17+19+4+41 81

Det stolte pistolhold modtager flanøren.
Fra venstre; Finn Benzon, Betina Lynnerup,

Christian Øelund, Alex Datcu og Mathias Hertz.

Har vi ramt ?

Lagledarne dorner, mens
skytten venter på resultatet.

Skydehold 1: Fra venstre; Mathias Hertz,
Anita Ekelin, Betina Lynnerup og Alex Datcu.

Skydehold 2: Fra venstre; Helén Persson, Chri-
stian Øelund, Rolf Johansson og Finn Benzon.

Har vi ramt?
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Skydning

Nybygning på Kalvebod
– SKAK-huset
Orientering
i fortsættelse af artiklerne i nr. 4-2002, 2-2005 og
3-2005
samt flere korte indlæg i „Formandens rubrik“ i nr.
2-2002, 4-2005, 1-2006 og 2-2006

Den seneste orientering sluttede med: „Dette er
der indsendt ansøgning om byggetilladelse til.
Hvordan det går, vil vi orientere om, når vi ved
mere“. Det ved vi nu.

April 2005: Forberedende drøftelser
Tidspunktet, hvor vi endelig blev tvunget ud af
„Skyderhuset“, faldt sammen med nedlæggelsen
af Amtsforeningen Akademisk Skytteforening
(AAS) og oprettelsen af en ny amtsforening
StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS).

Det havde været planen at bygge et fælleshus
til SKS, men i april meddelte to af amtsfor-
eningerne: DDSH (Hovedstaden) og DDSF
(Firmaskytterne) pludseligt og uvarslet, at de ikke
længere ønskede at være med i fællesskabet og
at de i øvrigt - også uden at orientere os andre -
havde købt deres eget hus. Herefter besluttede
de tidligere tre amtsforeninger Københavns
Skytteforening (KS), AAS og Kongeligt Liv-
jægerkorps Skydeselskab (KLK) som bekendt at
slå sig sammen i SKS.

Dette betød også, at SKS, KS, AS og KLK nu

stod alene og endnu en gang måtte revidere alle
husplaner.

Det var egentlig ikke amtsforeningerne, som
ejede de gamle huse, men skytteforeningerne KS,
AS og KLK. Disse blev i fællesskab enige om, at
afgive det meste af deres egne m² og tilbyde disse
til fælles SKS anvendelse, således at alle den nye
amtsforeningers skytteforeninger kunne få glæde
heraf. De betingede sig dog fortsat at have
brugsret til egne mindre lokaler i et nyt hus.

Projektet døbes „SKAK-huset“ efter forbog-
staverne i SKS, KS, AS og KLK.

17. maj 2005: Kontrakt
Det lykkes at finde et egnet pavillonhus (se
nedenfor), og der tegnes kontrakt om køb – dog
naturligvis betinget af oprettelsen af SKS, økonomi
og opnåelse af nødvendige byggetilladelser.

19. maj 2005: Møde med Københavns
Idrætsanlæg (KI), Kommunens Tekniske
Afdeling (TA) og Københavns Skyttecenter
(KSC)
Fra husejerne deltager Ida Elbek (repr. DDSH og
DDSF) og Erling Heidler (repr. SKAK-huset).

På mødet drøftes de praktiske forhold, og det
besluttes bl.a.:
–  at der kan bygges to huse på „trekant 2“, dvs.
P-pladsen bag 300 m. standpladserne (idet dog
KSC skal indhente endelig godkendelse fra
brugerbestyrelsen).
–  at TA formelt står som projektleder.
–  at TA udarbejder plan  og beregner økonomien
vedr. byggemodning, herunder kloak, el, vand, tlf.
mv.
–  at KSSU (som fortsat fører forhandlingerne)
indsender ansøgning om byggetilladelse.

SKAK-huset så således ud, da vi købte det. Der er tale om et eksisterende 6 år gammelt hus i god
stand, som skal flyttes fra Lumsås til Kalvebod, hvor det skal genopføres på „Trekanten“, dvs.
P.pladsen bag 300 m. banerne.
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23. maj 2005: SKS møde med DDS
På mødet drøftes dels SKS-forhold, dels problemer
vedr. hus.

DDS giver tilsagn om støtte til SKS-delen af
SKAK-huset, idet dette dog skal konfirmeres af
DDS’s forretningsudvalg, hvilket sker på møde den
25. maj.

26. maj 2005: SKS generalforsamling
Det besluttes at oprette SKS med virkning fra den
1. juli 2005. Forsamlingen tager samtidigt imod
tilbuddet om SKAK-huset, og det godkendes, at
SKS står som ejer, mens KS, AS og KLK får
brugsret over lokaler som ønsket.

Økonomien til etablering tilvejebringes ved at KS,
AS og KLK indskyder kr. 285.000,-, dvs. det beløb,
de fik fra golfbaneinvestor, mens DDS indskyder
kr. 300.000,- som støtte til SKS. De resterende ca.
½ mio. kr. lånes af SKS hos DDS. Det er en
betingelse, at det er amtsforeningen SKS - og ikke
de tre skytteforeninger - som formelt ejer huset.

27. maj 2005: KSSU breve til skovrideren og
Teknisk Afdeling (TA).
–  Skovrideren ansøges om lodsejerfuldmagt og
fredningsgodkendelse til bygning på området.
– TA (dvs. kommunen) ansøges om byggetilladelse
for de to huse.

2. juni 2005: Brev fra skovrideren
–  Der meddeles lodsejerfuldmagt, således at
sagen nu kan gå sin gang.
–  Fuldmagten er betinget af, at lokalplanens krav
til offentligt stiforløb respekteres. Dette betyder,
at asfaltvejen bag 300 m. banerne skal være
offentligt tilgængelig.

Herefter er det så bare at vente på tilladelser?
På dette tidspunkt regner vi - på grundlag af

modtagne tilsagn - med:
–  at tilladelserne vil foreligge omkring 1. august.
–  at husene vil være opført omkring 1. oktober.

29. juni 2005: KSSU breve til skovrideren og
golfbaneinvestor.
–  De seks gamle skytteforeningshuse er nu tømt
og rømmet.
–  KSSU nedlægges pr. 1. juli og erstattes af en ny
amtsforening SKS (sammenlægning af KS, AS og
KLK) og af DDSH/DDSF, som muligvis på et
tidspunkt vil slå sig sammen ?
–  Erling Heidler forhandler fortsat hussagen på
husejernes vegne.

31. maj 2005: Møde i brugerbestyrelsen for
KSC
– Brugerbestyrelsen godkender endeligt opførel-
sen af de to klubhuse på området.

Juni 2005: Organisationsændring i
Københavns Kommune
–  Københavns Idrætsanlæg (KI), som vi hidtil har
forhandlet med, nedlægges, og alle opgaver
overføres til kommunens Kultur og Fritids-
forvaltning.
–  Dette betyder ændret kontakt og genbekræftelse
af indgåede aftaler, hvilket dog sker uden
problemer.

Juli-august 2005:
–  Vi afventer tilladelserne og forbereder i
samarbejde med entreprenøren opførelsen.
–  Der indgås kontrakt om tilkøb af toiletbygning.

5. september 2005: Mail fra skovrideren
–  Fredningsnævnets godkendelse er modtaget,
idet der dog er 4 ugers klagefrist.

12. september 2005: Mail fra Teknisk
Afdeling
–  Tilbud på jordarbejder - kr. 284.000,- -
godkendes.
–  Byggetilladelse endnu ikke givet. Der vil gå ca.
14 dage.

22. september 2005: Byggemøde på
Kalvebod
–  Repræsenteret er foreningerne (Erling Heidler
for SKS), entreprenørerne, Teknisk Afdeling og
Skyttecentret.
–  Planerne gennemgås, og der indgås nødvendige
praktiske aftaler.
–  Forventet tidsplan er nu: Byggetilladelse primo
oktober / start på arbejdet medio oktober /
indflytning medio november.

Oktober 2005:
–  Byggetilladelsen annonceres medio oktober med
4 ugers klagefrist - dvs. start tidligst ultimo
november.
–  Der føres forhandlinger med entreprenøren
vedr. udsættelsen. Han er forståeligt nok utålmodig,
da aftalen oprindeligt lød på opstart i august. Disse
forhandlinger forløber særdeles godt, og
entreprenøren udviser heldigvis stor forståelse
for, at vi ikke er skyld i forsinkelserne.
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November 2005:
–  Vi modtager oplysning om, at byggetilladelsen
er givet på forkert grundlag, idet der ved en fejl er
søgt i byzone i stedet for landzone.
–  Proceduren må derfor gå om, hvilket udsætter
den mulige start på arbejdet til engang i januar
2006.
–  Det „rumler“ i DDS med planer om, at SKS skal
nedlægges og slås sammen med de øvrige
Københavnske amtsforeninger.

19. december 2005: Møde med DDS
–  Sammenlægningsplanerne præsenteres og
drøftes. DDS, som ikke er lydhøre overfor vore
argumenter mod yderligere sammenlægning
mellem foreningerne, vil fremsætte forslag til
repræsentantskabsmødet.
–  Vi fremfører, at evt. sammenlægning vil få
betydning for SKS i hussagen, idet skyttefore-
ningerne KS, AS og KLK i så fald vil stå tilbage
med forpligtelserne. DDS lover at drøfte dette
forhold.

Januar 2006:
–  Byggetilladelsen trækker yderligere i langdrag -
det var vist noget med nogle „glemte“ bilag til
høringsprocessen.
–  DDS bestyrelse beslutter ekstraordinært - som
kompensation for påførte problemer - at overføre
tilsagt om støtte på kr. 300.000,- og lån på ½ mio.
kr. til skytteforeningerne KS, AS og KLK. Tilsagnet
var ellers oprindeligt givet under forudsætning af,
at det var amtsforeningen SKS, som var ejer af
huset.
–  Bestyrelserne i KS, AS og KLK drøfter den
ændrede situation og beslutter alle at overtage
ansvar og forpligtelser vedr. SKAK-huset.

22. februar 2006: Meddelelse fra Teknisk
Afdeling
–  Byggetilladelsen er nu - endelig - givet.
–  Der er i alt 31 betingelser, som skal være opfyldt,
heraf nogle, som kræver yderligere dispensation,
dvs. nye ansøgninger og tilladelser.

25. februar 2006: DDS repræsentantskabs-
møde
–  Den foreslåede amtssammenlægning vedtages,
hvorefter SKS skal nedlægges.
–  Dvs. at KS, AS og KLK nu er tvunget til selv at
overtage forpligtelserne vedr. SKAK-huset.

7. marts 2006: Byggemøde på Kalvebod
–  Til stede var de samme som til mødet 22.
september 2006 (idet dog KS, AS og KLK var
repr. ved Jeanie Majbred og Erling Heidler)
–  Byggetilladelsen - og de opstillede betingelser -
drøftes.
–  Alle praktiske aftaler bekræftes.

Marts 2006:
– Der søges om nødvendige yderligere dispen-
sationer.
–  KS, AS og KLK drøfter samarbejde og økonomi.
Der opnås enighed om at oprette et ejerfælles-
skab, hvor alle forhold vedr. huset løses.
–  Foreningernes bestyrelser godkender det
foreslåede oplæg.
–  Hegnet omkring Skyttecentret omlægges,
således at der er plads og adgang til både husene
og den offentlige sti.

22. marts 2006: SKS generalforsamling
– Tilbageførselen af SKAK-huset til skyttefore-
ningerne godkendes.

20. april 2006: AS generalforsamling
–  Der orienteres om AS indtræden i SKAK-husets
ejerfællesskab som medejer af huset, og
budgettet herfor godkendes (se også referat af
generalforsamlingen i blad nr. 2-2006)

5. maj 2006: Byggemøde på Kalvebod
–  Ansøgte dispensationstilladelser foreligger nu.
–  Endelig tidsplan aftales.

Maj / juni 2006:
–  Arbejdet med oprettelse af „Foreningen SKAK-

19. maj: Gravearbejder, nedlægning
af kabler til vand, el og kloak.
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huset“, samejeoverenskomst og samarbejds-
aftale afsluttes og godkendes af foreningerne.
–  AS repræsentanter i samarbejdsudvalget er
Erling Heidler (formand) og Paul Mackintosh
(medlem af driftsudvalget).
–  Gravearbejder udføres, huset opføres og
færdiggøres (se billederne).
–  1. rate betales.

3. juli 2006: Overtagelsen
–  Huset gennemgås og overtages. Der resterer
herefter kun mindre arbejder.
–  2. rate betales.

Juli / august 2006:
–  Indflytning indledes - dog noget forsinket p.gr.
af ferieperioden.

7. august 2006: Samarbejdsmøde i huset
–  Der udarbejdes plan for nødvendige arbejder.
–  Driftsudvalgets opgaver drøftes og fastlægges,
hvorefter udvalget overtager ansvaret for driften.

15. august 2006: Store indflyttedag
Se referat side 28.
– Vand, el og kloak tilsluttes i løbet af ugen.

4. september 2006: Samarbejdsmøde i
huset
–  Driftsudvalget vil - jf. planen - overtage ansvaret
for husets daglige drift.
–  Der er dog fortsat en del mindre ting, som skal
bringes i orden, før huset er helt færdigt.

29. september 2006: Officiel indvielse
kl. 15-18.
–  Der afholdes reception for foreningernes
medlemmer og inviterede gæster.
–  Alle AS-medlemmer er meget velkomne til at
komme og se huset.

Det er mit håb, at alle efterfølgende omtaler af
SKAK-huset vil være at finde i referater af gode
aktiviteter.

Erling Heidler

1. juni: Huset er
netop placeret

på grunden.

3. juli: Malet og
klar til overta-
gelse.
Det andet hus
(DDSH & DDSF
?) er ankommet.
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En våd flyttedag!
15. August.
Da vores nye hus på Kalvebod stod klar (næsten,
manglede kun strøm og vand), var tiden kommet til
at få flyttet alt det, vi fik flyttet ud af det gamle hus,
ind i det nye. Vi havde omkring en halv container
af AS ting, der var blandet med KS og KLK ting, så
vi havde organiseret en fælles flyttedag.

AS stillede talstærkt op med Paul Mackintosh,
Thomas Fjeldborg, Evelyn og Finn Scheibye, Høje
Formand, og Bettina og undertegnede; „flere
AS’ere end der plejer at være på banerne herude“,
blev det bemærket af de andre foreninger.

Vejret var blandet, solskin (lidt) og regn (meget),
men det lykkedes at få tømt containeren,
grovsorteret det meste og sat det vi ville beholde
ind i vores nye rum.

Der mangler stadig at blive indrettet, og
pengeskabene mangler også at flytte ind, men alt
det en anden dag. Tak til jer der dukkede op.

4151 Mathias Hertz

Skydning

Det havde regnet en hel del, men containeren skulle altså tømmes. Ingen kan vist huske, hvor mange
trailerlæs vi kørte, men det var mange; nok til at fylde hele huset med møbler og kasser.
Den eneste vej til containeren gik gennem en mega-vandpyt. Der var kun ét at gøre, nemlig glemme,
at man var våd og vade igennem. Der var én af deltagerne, som havde træsko på. Den ene forsvandt
på et tidspunkt i mudderet og måtte graves op.
Øverst ses vandpytten/kørevejen, men bl.a. Paul Mackintosh ved den ene af bilerne, som ikke var
terrængående. Ergo: Trailerne måtte trækkes manuelt gennem vandet og mudderet.
Den anden bil var heldigvis terrængående, så den kunne komme helt ind efter traileren. På billedet
til venstre ser Finn Scheibye til, at det hele foregår, som det skal.
Mindre effekter - og som det ses til højre - også nogle stole, transporteredes af Evelyn Scheibye til
fods med håndtrukket kærre.
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Husk også
Debatmøde: AS & HJV 20. september, kl. 19.00 på Bjerget
Rydningsweekend 7. - 8. oktober på Bjerget

Indvielse af SKAK-huset
fredag den 29. september, kl.  15 - 18

på Kalvebod - Selinevej 5
hvor der afholdes en lille reception.

Alle AS medlemmer - med familie og venner - er meget velkomne
til at komme og se huset og vore nye lokaler.

(Se også beskrivelsen på side 24-27)

Invitation

Foreningenog
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DM terræn
20. august 2006
Desværre måtte nogle af os medle fra til AS
skovturen på Bjerget, men DM terræn i Jylland
kaldte på os.

Lene og jeg kørte derover fredag aften og
indlogerede os i et dejligt ”dobbelt kvarter” i Borris
Lejren.

Lørdag var der individuelle mesterskaber, hvor
jeg var eneste skytte fra AS. Kl. 11.00 gik vi ud i 7
mands-hold på en fire timers lang tur i Borris‘ dejlige
hede og skov natur (Lene var med rundt). Vejret
var dejligt med 2-4 meters vind skråt forfra.

Vi skød på 7 stationer, 2 knælende. Afstands-
bedømmelse er en svær ting, og på station 3 blev
næsten alle snydt, så der var der næsten ingen
træffere. Jeg fik dog hele 30 træffere ud af 42 og
blev herefter nr. 3  i kl. 2, med samme antal træffere
som nr. 1 og 2.

Om aftenen var der en dejlig middag med
præmieoverrækkelse i Cafeteriet i Borris Lejren.
Vi have det hyggeligt og sad sammen med ca. 10
skytter fra KS.

Søndag morgen styrtede regnen ned, og det
blev den ved med det meste af formiddagen, så
da 10-mands holdet fra StorKøbenhavns Skytte-
foreninger (SKS) skulle gå kl. 08.00, blev vi ret
hurtigt godt våde. Vi var 10 på holdet, og her var
AS godt repræsenteret med 6 mand (heraf 2 fra

SKS hold (de 6 AS‘ere)

3894 Peter Baasch 32 / 10
4211 Paul Mackintosh 28 / 9
6126 Hans Curt Steffensen, Århus 22 / 8
3881 Thomas Fjeldborg 18 / 6
3898 Lars Worsaae 15 / 7
6266 Kaare Janussen, Århus 13 / 6

Veteran

3745 Finn Scheibye 24 / 9

Århus) og KS med 4. Finn skød på veteranholdet,
der gik ud kl. 1200.

Banen var lang og de knælende stationer var
meget svære, specielt station 6 med en meget lille
skive på 330 eller var det 370 meter (husker det
ikke helt sikkert) kom til at koste mange træffere.

Desværre blev dagens resultater ikke helt som
håbet og holdet fik tilsammen 210 træffere nok til
en 11. plads (eller næst sidst) Peter Bosch skød
32 og Paul Mackintosh 28 træffere. (se skema)

Kl. 12.00 Gik Finn ud på veteranholdet, hvor han
var eneste skytte fra AS. Også de havde svært
ved afstandsbedømmelsen men klarede dog en
sammenlagt 5. plads. Det var dog næsten holdt
op med at regne, mens de var ude.

Men alt i alt en dejlig weekend med gode
skydninger og godt humør trods vejret.

4211 Paul Mackintosh

Skydeprogram for langdistance efteråret 2006
Officiel træningstid: lørdag kl. 12.00 – 14.00.

Vi mødes på 200 m. eller 300 m. banen afhængig af dagens skydning.
Tag madpakke med, så spiser vi sammen ved 14.00 tiden og diskuterer træningsmetoder, skydestillinger,
resultater samt løst og fast.

Der er herefter mulighed for at træne til KSC lukketid kl. 17.30 (kl. 15.30 i oktober).

Skydninger skudt til KS’ aftenstævner tæller også med til skyttekongeskydningen.
Vores nye hus er etableret, så der bliver mulighed for at komme indenfor, hvis vejret ikke arter sig.

Ammunition sælges i begrænset omfang på banen.
Vagten på KSC er dog normalt leveringsdygtig i de fleste typer ammunition.
Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 12.00, vil jeg aftale
nærmere med en anden AS skytte.

Med skyttehilsen og vel mødt
3745 Finn Scheibye
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Dato Ekst. stævner / tilmelding AS-skydning

19 – 20. aug. DM i terrænskydning, Borris.
Onsdag 23. aug. KS aftenstævne, 300 m.
2. sept. SKS venskabssk. i Malmø Alm. Træning

Onsdag KS aftenstævne, 300 m. ¼-match, -
6. sept. ½-match, 60 liggende, nordisk pro-

gram. Tilmelding på banen.

9. sept. - 300 m. 4. Foss, 15 skud liggende
Nordisk progr. (træning Uni-match)

16. sept. - 200 m* 6. xxx, 3 x 5 skud,
10 skud / to min., 2 x 5 skud / 30 sek.

23. – 24. sept. - Uni-match. Geværskydning på 200 m*
lørdag, pistolterrænskydn. på Bjerget
søndag. Nærmere tilgår.

Onsdag 27. sept. SKS amtsmesterskab Resultaterne fra amtsmestersk.
& lørdag 30 sept. (alle discipliner - også pistol) tæller til AS‘s interne konkurrence

29. sept. Indvielse SKAK-huset - reception (se side 29)

7. oktober BT-pokal, 300 m. 200 m* 7. xxx, 3 x 5 skud, 10 skud /
to min., 2 x 5 skud / 30 sek.

Søndag Terrænskydning, Vigersted. -
8. oktober Tilmelding til Morten Hammer på

mhammer@post3.tele.dk

14. oktober 1. vinterterrænskydning, Kalvebod. 300 m. 5. Foss, 15 skud
Tilmelding til Morten Hammer pokalen, Nordisk program

Søndag Terrænskydning, Jægerspris. -
15. oktober Tilmelding til Morten Hammer

21. oktober - 200 m* 8. xxx, 3 x 5 skud, 10 skud /
to min., 2 x 5 skud / 30 sek.300 m.

28. oktober - Sidste skydedag, 300 m. 6. Foss,
15 skud liggende, Nordisk progr.

4. nov. 2. vinterterrænskydning, Kalvebod. -
Tilmelding til Morten Hammer

2. dec. 1. vinterterrænskydning, Kalvebod. -
Tilmelding til Morten Hammer

* alle skydninger på 200 m skydes på den internationale ringskive
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