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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening

Rydnings-
week-end
31. marts
og 1. april
på Bjerget
(se side 13)

General-
forsamling

med
forloren

skildpadde
20. april

på Bjerget

Indkaldelse
til

Akademisk Skytteforenings
ordinære generalforsamling

som afholdes

onsdag den 25. april 2007
kl. 20.00 på Høje Sandbjerg

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag

- Forslag: Se side 7-9
5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
7. Valg af bestyrelse jf. § 11
8. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24
9. Valg af repræsentanter til StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS)

10. Eventuelt

Der indledes højst usædvanligt med
„Forloren skildpadde“ kl. 18.30

Pris: 50. kr. + fluider betales på stedet

Tilmelding senest 20. april
til Høje Formand

4817 0017 eller heidler@mail.dk

Tilmelding er nødvendig, hvis I ønsker skildpadde, men ikke påkrævet,
hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen.
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Foreningen

Runde fødselsdage 2007
5. mar. 3793 Morten Hammer 60 år

21. mar. 4214 Peter Dav. Møller Hansen 30 år
3. apr. 3331 Carsten Anton Hess 65 år
9. apr. 431 Arne Jacobsen 85 år

14. apr. 860 Søren Hoff 85 år
26. apr. 4201 Valdemar Bredsdorff 70 år
29. apr. 3682 Flemming Andersen 60 år

1. maj 4064 Thomas Bendixen 35 år
4. maj 3415 Bjarne Max Sanddahl 65 år

10. maj 4089 Henrik Plenge Jensen 30 år
30. maj 3448 Bo Scheibye 65 år

1. juni 2966 Mogens Løppenthien 75 år

Planlagte arrangementer 2007 - samlet oversigt
3. januar 19.00 Skydning Sæsonstart DGI-byen
?. januar 17.00 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole
7. februar 19.30 Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsportsinspektør
11. februar 14.00 Forening/Hjemmeværn Kranseophængning Christiansborg
------------------------
24. marts ?? Skydning Sæsonstart Kalvebod / SKAK-huset
31. marts 09.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
1. april 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
25. april 18.30 Forening Forloren skildpadde Bjerget
25. april 20.00 Forening Generalforsamling Bjerget
??. ?? ?? Skydning Præmiefest Bjerget
12. maj ?? Feltsport Klubmest. O-løb Bjerget
??. maj 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Sk. / Bjerget
16.-17. juni Forening/Skydn./Feltsp. AS-P7 København
23. juni 19.00 Forening Sct. Hans aften Bjerget
– Forening AS-skovtur Gennemføres ikke i 2007
?? august 17.00 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole
18. august ? ?? Feltsport AS-ROK ?? ??
8. sept. ?? Feltsport Klubmest. O-biathlon Bjerget
29.-30. sep Skydning Universitetsmatch Ulfsborg (AS Århus arr.)
6.  okt. 09.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
7. okt. 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
??. okt. 19.00 Skydning Årsmøde DGI-byen
??. okt. ?? Skydning Sæsonafslutning Kalvebod / SKAK-huset
1. dec. 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget
2. dec. 09.00 ? Hjemmeværn Bøftur Bjerget
??. dec. ?? Forening Vinterstue ?? Bjerget
??. dec. 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / ??
??. dec. 19.00 Skydning Sæsonafslutning DGI-byen

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

Vi takker for denne

Bemærkning vedr. blad 2006-4
Kære Heidler !

Jeg har netop læst i jeres medlemsblad om L.A.
Damm. For at gøre billedet fuldstændigt synes jeg,
at det skal med, at Damm fra 1917 til 1928 var
medlem af De danske Skytteforeningers over-
bestyrelse og i fem år - fra 1923 til 1928 -
næstformand og formand for forretningsudvalget.
Det sidste en betydelig post. Han afløstes i øvrigt
af Arnth-Jensen, den senere nok som bekendte
formand.

Venlig hilsen
Ib Nordby

Arkivar DDS
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Der sker mangt og meget:
SKAK-huset på Kalvebod er på plads og fungerer
Barak 5 på Bjerget er under tag og arbejdet fortsætter
Hjemmeværnets forhold er på plads i HJVK Kastellet
Hjemmeværnets tilknytning til AS ligger i forslag
AS og sektionerne har mange tilbud til medlemmerne

 -  men jeg så meget gerne lidt
mere interesse, medleven og

aktivitet fra medlemmerne.

Derfor  - - -  mød op på Bjerget den 25. april til

generalforsamlingen
(se indkaldelsen side 3 og forslag til afstemning side 7-9)

Deltag i debatten og stem for - eller imod - de fremsatte forslag.
NOVA: Det er ikke længere en gyldig undskyldning, at man ikke bryder sig om de gule ærter.

Bestyrelsen har - efter hårde drøftelser - besluttet, at der serveres „forloren pildskadde“.

Erling Heidler

Måske skulle vi alligevel ikke have
opfordret dem alle til at komme ?
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Sæt:  Historiebøger (- 1911) kr. 350,-
Sæt:  Hist.bøger + Sandbjerglejren kr. 500,-

Kan købes hos Formanden ( 4817 0017 / heidler@mail.dk ) eller
Sandbjerginspektøren ( 4588 2044 / hfranck@post10.tele.dk )

Til salg

1911
AS 1861-1911

Udsolgt

1916
ASK 1866-1916

kr. 100,-

1936
AS & K 1926-36

kr. 75,-

1946
AS & K 1936-46

kr. 75,-

1966
ASK 1866-1966

kr. 10,-

1981
AS 1946-81

kr. 50,-

                          2002
Sandbjerglejren(fotobogen)
                      kr. 180,-

Sangbøger
Hæftet ryg         Spiralryg

     (udsolgt)            kr. 50,-

1926
AS & K 1911-26

kr. 100,-

Blazermærke (kun få tilbage) og stofmærke
(begge: 50% størrelse)

kr. 150,-                                 kr. 10,-

Slips (grønt / bordeaux)
Polyester               Silke

Begge udsolgt

Nål
(100%

størrelse)
kr. 50,-

(alle bøger: 15% størrelse)

+ Brænde fra Bjerget
(se annoncer herom i bladene)

Hvis der måtte være interesse herfor, vil
vi genanskaffe slips og blazermærker.
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Foreningen

Forslag - med forklaringer -
til vedtægtsændringer på
generalforsamlingen den 25. april
(nuværende formuleringer i kursiv)

Vedr. De Danske Skytteforeninger

Som følge af de kommende ændringer i amts-
strukturen, hvor „StorKøbenhavns Skyttefor-
eninger“ – pr. 1. oktober 2007 – nedlægges og
erstattes af en ny: „DDS Storkøbenhavn“, foreslås
vedtægtsændring således:

§ 3, stk. 1
Foreningen er som medlem af StorKøbenhavns
Skytteforeninger medlem af De Danske Skytte-
foreninger og hermed associeret Danske Gym-
nastik- & Idrætsforeninger.

Foreslås ændret til:
Foreningen er som medlem af DDS
Storkøbenhavn medlem af De Danske
Skytteforeninger og hermed associeret
Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger

Vedr. Dansk Skytte Union

Det har længe været et udtrykt ønske, at AS også
burde være medlem af „Københavns Skytte
Forbund“ og hermed af „Dansk Skytte Union“.
Herved åbnes vejen for deltagelse i yderligere
skydninger sammen med de fleste andre
skytteforeninger i DDS Storkøbenhavn, hvor ca.
80% allerede har dobbeltmedlemskab.
Der foreslås derfor vedtægtsændring således:

§ 3, stk. 2
Gymnastik- og feltsportssektionerne er med-
lemmer af Danmarks Gymnastik Forbund og
Dansk Orienterings Forbund, og hermed
associeret Danmarks Idræts Forbund.

Foreslås ændret til:
Skydesektionen er som medlem af
Københavns Skytte Forbund medlem af
Dansk Skytte Union, gymnastik- og
feltsportssektionerne er medlemmer af

Danmarks Gymnastik Forbund og Dansk
Orienterings Forbund. Sektionerne er
hermed associeret Danmarks Idræts
Forbund.

Og i konsekvens af ovenstående to forslag:

§ 27, stk. 3
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
skal indeholde følgende punkter:

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. § 24
9: Valg af repræsentanter til StorKøbenhavns

Skytteforeninger
10: Eventuelt.

Pkt. 9 foreslås ændret til:
9: Valg af repræsentanter til organisa-

tioner uden for AS.

Vedr. Hjemmeværnet

Det er bestyrelsens opfattelse, at AS hidtidige
tilknytning til Forsvaret bør bibeholdes, også efter
at det mangeårigt tilknyttede Hjemmeværns-
kompagni 6301 nu er nedlagt. Der foreslås således
ikke ændringer til formåls-§§:

§ 1, stk. 2
Dens formål er at styrke og udvikle den
akademiske ungdoms vilje og evne til at forsvare
fædrelandet og at give den mulighed for en sund
fysisk aktivitet.
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§ 2, stk. 1
Foreningens formål søges opnået ved aktiviteter
i skydning, gymnastik, feltsport og anden idræt,
ved afholdelse af møder, kurser, studiekredse m.
v. samt ved tilknytning til forsvarest enheder.

Da der i Hjemmeværnets ny organisation ikke
længere „er plads“ til „udenomsaktiviteter“ i et
Hjemmeværnskompagni, er der ikke udsigt til, at
en evt. AS-hjemmeværnstilknytning kan få ståsted
inden for Hjemmeværnets officielle struktur.
Tilknytningen må derfor ske i AS-regi.
Det foreslås derfor:
- at AS opretter en hjemmeværnssektion.
- at sektionen ledes af en valgt inspektør  for

hjemmeværnssektionen, som indgår i AS’s
bestyrelse. Den valgte bør - meget ønskeligt -
være én af de toneangivende i de hjemme-
værnsenheder, hvori der er medlemmer af AS.

- at sektionen vælger Kjæft og Underkjæft blandt
medlemmerne.

- at sektionens opgaver bliver:
- at videreføre traditionerne fra Korpset på

en måde, som er tilpasset nutidige forhold.
- at arrangere medlemsaktiviteter, som ikke

kan gennemføres i normalt Hjemmeværns-
regi.

- at holde forbindelse til de enheder, hvor AS
har medlemmer.

- at hverve medlemmer til AS blandt hjemme-
værnspersonellet generelt.

Som følge heraf foreslås:

§ 3, stk. 3
Tilknyttet foreningen er det hjemmeværns-
kompagni (p.t. HJVKMP 6301), som aktivt
viderefører traditionerne fra Akademisk Skytte-
korps.

Forslag:
At stk. 3 udgår - og i konsekvens heraf, at
„stk. 4“ ændres til „stk. 3.

§ 11, stk. 1, 2, 3 og 4
Stk. 1: Generalforsamlingen vælger blandt de
aktive medlemmer (jf. § 4) en bestyrelse som
følger:

- En formand
- En næstformand
- En kasserer
- En sekretær
- En Sandbjerginspektør

- En skydeinspektør
- En gymnastikinspektør
- En feltsportsinspektør

Stk. 2: Herudover er chefen for hjemmeværns-
kompagniet fast medlem af bestyrelsen.
Stk. 3: På generalforsamlingen vælges én eller
to stedfortrædere for:

- Sandbjerginspektøren
- Skydeinspektøren
- Gymnastikinspektøren
- Feltsportsinspektøren

Stk. 4: Kompagnichefens stedfortræder er hans
næstkommanderende.

Forslag:
At der i stk. 1 tilføjes:

- En inspektør for hjemmeværns-
sektionen

At stk. 2 udgår - og i konsekvens heraf -
At „stk. 3“ ændres til „stk. 2.
At der i nyt stk. 2 (nuværende stk. 3) tilføjes:

- Inspektøren for hjemeværns-
sektionen.

At stk. 4 udgår - og i konsekvens heraf -
At „stk. 5, 6 og 7“ ændres til „stk. 3, 4 og 5“.

§ 19. stk. 1
Skyde-, gymnastik- og feltsportsinspektørerne
udgør sammen med deres valgte stedfortrædere
ledelsen af de respektive sektioner.

Foreslås ændret til:
Skyde-, gymnastik- og feltsports-
inspektørerne samt inspektøren for
hjemmeværnssektionen udgør sammen
med deres valgte stedfortrædere ledelsen
af de respektive sektioner.

§ 19, stk. 2
Hver inspektør har over for bestyrelsen ansvaret
for organisering, planlægning og gennemførelse
af følgende funktioner i sektionerne:

- økonomi,
- aktivitetsplaner,
- medlemspleje,
- uddannelse,
- organisations- og myndighedskontakt,
- materiel-, ejendoms- og arkivforhold
- kontakt til medlemsblad og
- ajourføring af hjemmeside.

Forslag 1: Pind nr. 3 ændres til:
- medlemshvervning og -pleje
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Forslag 2: Tilføjelse (ny sætning)
Herudover har inspektøren for hjemme-
værnssektionen ansvar for at sikre
videreførelse af traditionerne fra
Akademisk Skyttekorps samt at holde
forbindelse til de hjemmeværnsenheder,
hvor AS har medlemmer.

Vedr. medlemskategorier

De fleste medlemmer fra det nedlagte HJVK 6301
gør nu tjeneste i HJVK Kastellet, som også rummer
det tidligere Livjæger-tilknyttede personel.
Efter drøftelser med Kongens Livjæger Korps
Skydeselskab foreslås et fællesmedlemskab, hvor
personel fra HJVK Kastellet tilbydes en „pakke-
løsning“ med aktivt medlemskab i begge foreninger.
Forslaget er drøftet i og anbefales af den i AS
nedsatte HJV-arbejdsgruppen, dels som et godt
aktiv i hvervningen af medlemmer til de to
foreninger, dels til gavn for integration og
samarbejde i kompagniet.
Derfor foreslås:

Medlemmerne - § 4
Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages
personer, der har dansk indfødsret og er
adgangsberettigede til et dansk universitet eller

til en længerevarende akademisk uddannelse.
Stk. 2: Herudover kan bestyrelsen efter skriftlig
motiveret indstilling beslutte ekstraordinært at
optage medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder
betingelserne i stk. 1.

Nyt stk 2 foreslås således:
Stk. 2: Endvidere kan som aktive
medlemmer optages personel fra
Hjemmeværnskompagni Kastellet, som
indtræder i medlemsfællesskab med
Kongens Livjæger Korps Skydeselskab.

Nuværende stk. 2 foreslås ændret således:
Stk. 3: Bestyrelsen kan efter skriftlig motiveret
indstilling beslutte ekstraordinært at optage
medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder
betingelserne i stk. 1.
 

Gymnastik

Her er holdet i salen til årsafslutningen
den 12. december 2006.

(foto: Leif Berg-Sørensen)

Mange flere samledes bagefter til nogle
supergode gule ærter - med alt tilbehør -
i Gentofte, hvor Arne Jacobsens familie
velvilligt havde lagt lokaler til en særdeles
hyggelig aften.
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Høje Sandbjerg

Div. arbejder og projekter
Med de mange store og efterhånden gamle træer,
der findes på grunden, sker det jævnligt, at at
vinden lægger træer ned. Vi har igen i vinter mistet
nogle træer, som er eller bliver skåret op. Med
vort nye „lastvognstog“ (brugt havetraktor med
stor anhænger) er der flyttet en del brænde i 1 m
stykker ned til lejren, så købere let kan få adgang
dertil (bare kom an!).

I december lejede vi en minigraver i nogle dage.
Den skulle bruges til flere projekter: Ændring af
kloaksystemet i haven, hvor en lille ubenyttet brønd

(måske et  levn fra en udendørs badeinstallation)
skulle fjernes, og til nedgravning af 200 m. kabel til
Toplågen. Vi benyttede da lejligheden til også at
etablere to tagvandsledninger fra Barak 2 og 3’s
sydside til  den nyanlagte nordlige ledning fra
Barak 5. Gravearbejdet skete  primo december,
hvor det regnede bravt, men vi fik det gennemført
i godt samarbejde mellem Arne, Popp, Torkild
Glaven, og Ole Hasselbalch. Niels Lund
fotograferede. De sidste kom „på Trods“ til den
aflyste Vinterstue. Der var for få, der havde tilmeldt
sig til søndagens arrangement.

I januar er overvågning af Toplåge og Nordøstlåge
omlagt til det ny kabel, og de ydre dele af
luftledningerne er nedtaget. Samtidig er
stibelysningen udvidet med yderligere en lampe i
retning mod Toplågen.

Kabelarbejde

Uplanlagt julehygge

Tagvandsledninger
til B 2 og B 3
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Barak 5 tager form
Rejsegilde Barak 5
Den 19. januar 2007

Henrik Franck gennemgik
byggeforløbet og takkede alle
for deres indsats, hvorefter vi
alle nød et glas og en bid.

Med godt en måneds forsinkelse
kom tømrerarbejdet igang den 8.
januar. Mandskabsmessen blev
ryddet og omdannet til værksted
og „spanteloft“, idet spærene til
Barak 5 ikke kunne leveres i tide,
og da de i øvrigt ville være for
store til at blive bragt frem i samlet
tilstand. Allerede den 17. var alle
spær rejst, og den 19. kunne en
lille skare holde et behersket, men
hyggeligt rejsegilde. Allerede den
25. var taget lukket med krydsfinér,
som straks blev dækket med
presenninger, så krydsfinéren
blev holdt tør.
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Mureren gik igang igen den 23. januar efter at
have måttet vente siden oktober. Første opgave
var at opføre det store tværskillerum med
skorstenen. Undervejs byggede tømrerne
bindingsværksgavlen mod vest (som B1 og B2),
hvorfor mureren måtte følge med med den
indvendige side, der muredes op. Skorstenen var
færdig 2. februar med en pibe med indfarvet puds.
Bindingsværksgavlen var færdig den 5. februar,
og vinduerne blev straks sat i. Sideløbende var
der skåret 4 vinduer i taget, og den 6. begyndte
tagdækkeren at  isolere og dække taget med pap.
Konstruktionen er anderledes her, idet der lægges
isolering udvendig på krydsfinéren, med pappet
lagt direkte på isoleringen. Den murede østgavl
med port blev ført op i dagene 5. – 9., og dermed
var huset i store træk lukket.

Af forskellige årsager  (bl.a. sne og kulde) har
der kun været  arbejdet enkelte dage i uge 7 og 8.
Resterende hovedkomponenter, ovne, hoveddør
og port er leveret. Etageadskillelsen er udført, og
den vestlige ende er langt fremme. Endnu mangler

der dog en indvendig trappe (nyt på Høje
Sandbjerg) og en let væg omkring den. Inspektionen
står selv for el- og malerarbejdet, og visse dele
deraf er derfor udført løbende, styret af behov og
muligheder for at bruge etablerede stilladser.

Lejrens interne veje har lidt en del under den
tunge trafik i det våde vejr, så det er muligt at
lejrens første brugere i foråret vil opleve et noget
rodet udseende. Inspektionen bestræber sig dog
på, at Barak 2 og 3 vil være fuldt brugbare og
rengjorte(?) til de første brugere i weekenden 23.
– 25. marts.

Som bekendt kan man ved større projekter vælge
at styre 2 ud af  3 parametre: Kvalitet, økonomi og
tid. Her prioriteres de to første.

Når bygningen er færdig fra håndværkerne, er
det meningen, at vi flytter væsentlige dele af
indholdet af Barak 1 over i den ny bygning i takt
med, at vi får indrettet den. Derefter følger
nyindretning af det gamle depotområde i B1. DER
ER MASSER AF ARBEJDE, og det meste skulle
gerne være overstået, inden vi skal lægge lokaler
til AS-P7 i juni.
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Rydningsweekend på
HØJE SANDBJERG

LØR 31. marts 9.00 - 17 +
SØN 1. april 10.00 – 16

(palmesøndag)
Hegnssætning- & reparation, afbrænding af kvas,
indvendig rengøring før mange nye kunder,
yderligere renovering af vindskeder,
brændekørsel og meget meget mere.

Barak 5 er nu vidt fremskredet, så der er
meget nyt at se på. Der skal også flyttes mange
ting og måske også males. Dertil er din hjælp vigtig.
Meld dig til Franck på 45882044 eller mail, så sørger
vi for tørkost og likvider.  Vær med til at skabe
fremtiden for Bjerget.

Vi bør fælde flere
træer, men:

BRÆNDE har vi nok af,
- - - derfor sælger vi ligefrem af det. Helst vil vi
afsætte lagret brænde i 1 m. længder (kirsebær
og måske birk), men vi har da også både nåletræ
og løvtre i korte kløvede længder.

Så kom og køb:
„Nål“ eller „løv“, vi kan det hele. Prisen retter sig
efter træsort og  forarbejdning, Du kan støtte
lejrkassen og dermed vor mulighed for at forbedre
lejren.
           Ring til Franck på 4588 2044

Vi kunne
have fyldt
bilen, hvis
det var det,
han ønskede.

Vi har også haft kunder, der kom med en hel
flyttevogn.

Husk også

Generalforsamlingen
den 25. april
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Feltsport

Bøftur
2.december 2006
I overensstemmelse med indbydelsens opfordring
trodsede et par håndfulde garvede medlemmer
en skræmmende vejrudsigt, småskader og
manglende form og mødte forventningsfulde frem.

Birger havde været flittig med at klippe, flette
og klistre julehjerter (klistre for at pilfingre ikke skulle
skille hjertet ad) af to identiske kort over Rude
Skov.

Hjertet var fyldt med slik, som kunne fortæres
undervejs.

Navn Løbetid Handicap Manglende poster I alt
Vagn W. Laursen 101 25 0 126
Peter Werling 82 50 0 132
Niels-Erik Ottesen Hansen 121 25 0 146
Erling Heidler 82 20 56 158
Johan B. Goth 81 0 96 177
Carsten O. Sveding 96 35 48 179
Nis Chresten Juel Schmidt 129 35 24 188
Mogens Løppenthien 79 0 128 207
Erik Folkersen 81 20 112 213
Finn F. Beck 96 0 144 240

Selv om ideen har været brugt af Høje Formand
for en halv menneskealder siden, var ikke alle
deltagere kvikke nok til at få styr på systematikken,
så flere poster blev der løbet tæt forbi, og megen
tid blev spildt med hovedbrud.

Med en optimal rækkefølge var banelængden
6.1 km - så med et fradrag på 8 point pr. manglende
post ses det tydeligt af resultaterne, hvem der
har klippet flest julehjerter som barn/voksen.

Vagn vandt knebent over Peter, så vi kan
forvente store udfordringer igen næste år.

Snapsritualet blev gennemført til og med
Sluttsupen, selv om en enkelt rutineret deltager i
starten havde svært ved at tælle korrekt.

Det var derfor betryggende, at mange dejlige
damer havde valgt at møde op og eskortere os op
på Bjerget og sørge for et sikkert tilbagetog til de
små hjem.

3430

Aktivitet ved målet i undermessen
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Birger

             Johan

Carsten

    Peter

        Erik

            Mogens

Nis

        Niels-Erik

Vagn

      Finn

            Erling
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Hjemmeværn

Bøftur anno 2006
3. december
På trods af (endnu) et år med omvæltninger,
fusioner og nye opgaver i vores allesammens
statslige hjemmeværn, lykkedes det at afholde den
traditionsrige Bøftur (nr. 48), med både fornyelser
og glorværdige traditioner.

På Bøfturen, hvor vi markerer afslutningen på
efterårssemesteret, er der en række ufravigelige
traditioner og ritualer, men også fornyelser har
gjort sit indtog. Det er således ikke længere normen
at mandskabet ankommer til fods eller på cykel,
som man gjorde det i de gode gamle dage.

Kl. godt 9 ankom de gæve hjemmeværns-
kammerater til Høje Sandbjerg. og der blev hilst på
hinanden, som det sig hør og bør.

Første nova indfandt sig med det samme, da
enkeltmandskonkurrencen var afløst af morgen-
kaffe med franskbrød i mandskabsmessen.
Anledningen var den, at de sociale aspekter af
det nye kompagni skulle præsenteres.

Såvel i AS-regi som i Livjæger-regi har netop
rødderne været vigtige, og en stor årsag til at de
tilknyttede hjemmeværnskompagnier har kunnet
mønstre en ganske særlig ånd og sammenhold.

„Aftrædende“ KC, nu LT 4107 Jens Ole
Christensen bød på vegne af AS, det
niogtresindstyvende Kjæftorat og HVK Kastellet
velkommen til årets bøftur, hvorefter KC KN Max
Roe fortalte lidt om forventningerne til kompagniets
medlemmer i fremtiden som et stort kompagni.

Derefter fik vi en præsentation af Livjæger-
skydeselskabet ved formand Orla Winkelmann,
Akademisk Skytteforening ved Høje Formand 3740
Erling Heidler og HVK KAS støtteforening ved

formand Max Roe Sr.
Efter de indendørs mødeaktiviteter fortsatte vi

udendørs hvor INFGRP viste materiel og fortalte
om INF, KN 3505 Kay Søren Nielsen gav en
gennemgang af Hjemmeværnets aktuelle opgaver,
og der blev også tid til en rundvisning på Høje
Sandbjerg for de, som var med for første gang.

Vi må sande, at nye tider er over os. Andet nova
var aflysning af stormen på lejren, men tiden var
nu også så fremskreden, at man kunne gå direkte
til paraden, som formeredes af Jens Ole.

Fanen blev som vanligt ført til fløjen af (nu
fodermester) OS 3975 Claus Pajhede Nielsen og
LT 3819 Peter Koefoed, så man kunne uddele årets
tegn mm.

Således modtog skytte LT 3819 Peter Koefoed
Studenterdelingens Hædersmedalje for engage-
ment og kammeratskab, ikke mindst i forbindelse
med 974 Pangels sygdom og bortgang.

Peter Nikolaj Trnka modtog sit 20-års tegn, og
der blev uddelt 10-års tegn til Hans S. Reichkendler
og Kristian Amsick (begge in absentia).

Hjemmeværnets Fortjenstetegn blev på distrik-
tets  4. maj paraden uddelt til Helge Arndal, så det
kom ikke bag på nogen, at Helge blev kaldt frem.

De Pangelske Bægre gik i år til INF Gruppen.
Paraden blev herefter overdraget til KC KN Max

Roe, som talte om nødvendigheden af at have
holdninger, og glædede sig over at så mange var
mødt frem.

Efter paraden var der portvin til officerer,
indbudte jubilarer og hædret mandskab. Grundet
indtrufne omstændigheder havde der ikke været
adgang til officersmessen, som derfor ikke var
opvarmet, så 3die nova var at portvinen blev
indtaget i undermessen.

Mandskabsmessen var herefter centrum for
resten af dagens aktiviteter, nemlig selve
frokosten, som blev ledet af Kjæft LXIX, 3818 Peter
Pajhede Nielsen. Vi blev ført trygt gennem både
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snapseritualet og adskillige sange, og trods et par
advarsler fra Høje Kjæft, blev ingen idømt 2
minutters foredrag.

Legatarer ved årets Bøftur:
Bøflegatet: Skytte MG 4151 Mathias Hertz
Rødvinslegatet: 70 års jubilar 3 Axel Guldbrand-

sen
Portvinslegatet: 67-års jubilar 504 Albert Gehrke
Det Gadske Kaffelegat/Wibroske Cigarlegat: ROF

LT Niels Borreschmidt
Det Schouske Kaffelegat/Wibroske Cigar-legat:

KC KN Max Roe
Det Krarupske Cognaclegat: 50 års jubilar 4068

Keld Jensen
De Ovesenske Manchetknapper: HDU OS 3953

Peter Willems
Lotteuglen: SIGBM OS Janni Borreschmidt
Den forsølvede Flammeskjuler: MG Rune Iversen

Hædersøl:
Formanden for Livjægerskydeselskabet, Orla

Winkelmann
Kompagnichef, Max Roe [jun.]
Formanden for HVK Kastellets støtteforening,

Max Roe [sen.]
XX-formand 2966 Mogens Løppenthien
2495 Ole Behn
3976 Anders Poulsen
SG 4115 Bo Brøndum, på vej tilbage (gæst)
SG Bergqvist, DF INF (gæst)

Efter frokosten takkede Høje Kjæft for levende
deltagelse og god opførsel, og ønskede på gensyn
ikke mindst til næste års Bøftur d. 2. december.

3953 Peter Willems
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Skydning

Juleafslutning i DGI-byen
19. december 2006
Som traditionen dikterer, skal skydeåret i DGI-byen
afsluttes med glögg, æbleskiver, småkager og
juleskydning (om end ikke i den rækkefølge). I år
passede datoen tilsyneladende bedre ind i
juleplanlægningen, idet over 20 skytter valgte at
dukke op, hvilket i den grad overgik sidste års
sørgelige fremmøde.

Juleskydningen foregik, som de seneste år, på
hjemmedesignede juleskiver, skydestilling og våben
var som traditionen byder fri, så skytterne kunne
frit vælge fra enhåndspistol til riffel med støtte og

Nogle skytter mæsker sig,
mens andre skyder.

anlæg. 18 skytter deltog i år i konkurrencen, så
modsat sidste år, var der brug for alle præmierne.

Efter skydningen kunne skytterne mæske sig i
æbleskiver og småkager, mens resultaterne blev
upartisk optalt, og de tre bedste skytter blev
fundet. Der var dog pointlighed mellem de to bedste,
og da skiverne ikke er designede til at kunne afklare
sådanne vha. krydstiere eller lignende, måtte
skydeinspektøren på meget subjektiv manér
vurdere hvilken skytte, der havde placeret
skuddene „pænest“. Der var dog synlig forskel,
så det kunne afgøres uden for meget palaver.

Vinderen blev (ikke overraskende) 3745 Finn
Scheibye, som kunne gå hjem med en velfortjent
Chivas Regal, på en tæt andenplads kom
debutanten 4219 Alexander Khalileev, som måtte
„nøjes“ med en flaske vin. Tredjepladsen gik til
4159 Christian Øelund som kunne tage hjem med
en juleøl.

De tre vindere fra venstre:
3745 Finn Scheibye,
4219 Alexander Khalileev og
4159 Christian Øelund.
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4151 Mathias Hertz

„Jojo den er god nok, vi tæller indad i dag.“

Resultatet af juleskydningen blev:

3745 Finn Scheibye 200 Riffel
4219 Alexander Khalileev 200 Riffel
4159 Christian Øelund 194 Riffel
4213 Anne Gross 191 Riffel
4129 Kristian Høg 188 Riffel
4204 Katja Boll Hertz 182 Riffel

Ola Hvamstad 180 Riffel
Nette Levermann 177 Riffel

4150 Betina Lynnerup 175 Riffel
Alexander Mehmedi 174 Riffel

4216 Evelyn Scheibye 165 Riffel
3740 Erling Heidler 161 Riffel

Raluca Datcu 161 Riffel
4193 Jakob W. Andersen 148 Riffel
4151 Mathias Hertz 94 Pistol
4195 Alex Datcu 85 Pistol
4217 Anders Rahbek 85 Pistol
3813 Niels Lund 63 Pistol

Efter præmieuddelingen var der lidt mulighed for lidt
socialt hygge, mens de sidste æblskiver og småkager
blev spist, hvorefter skytterne kunne vende næsen
hjemad til juleforberedelserne.

Veteranskydning på langdistance
For at fremme skydningen på langdistance for
veteraner, har en af foreningens x-skyde-
inspektører velvilligt stillet en præmie til rådighed
for en nyindstiftet veteranpokal.

For at gennemføre skydningen kræves det, at
foreningens veteraner afgiver 3 skydninger på
200 m og en skydning på 300 m i løbet af året. Da
mange af foreningens skytter er mange år ældre
end alderskravet til at skyde veteranskydning,
gives der et særligt handicap på ½ point pr. år,
skytten er ældre end 55.

Den ædle pokalgiver har lagt vægt på, at
skydningen også er åben for medlemmerne af P7
skytteforening.

Jeg håber, at den nye veteranpokal kan fremme
lysten til at prøve kræfter på skydebanen, selv
om nogle skytter har været fraværende i flere år.

3745 Finn Scheibye

VETERAN-POKALEN (Xx-pokalen)
1. Veteran-pokalen er udsat af en af foreningens

x-skydeinspektører for at fremme skydningen
blandt veteranskytter.

2. Berettigede til at deltage i skydningen er alle
skytter i A.S. og P7, som ved sæsonstart
opfylder DDS’ bestemmelser for at kunne stille
op i veteranklassen (i 2007 født 1951 eller

tidligere). Skydningen kan ikke vindes af en
skytte, som i årets skyttekongeskydning vinder
guldmedalje eller vinder skydningen uden at
have vundet guldmedalje.

3. Der skydes om pokalen de samme dage, som
der i henhold til skydeprogrammet skydes om
XXX-pokalen (200 m. skydningerne) og Foss-
pokalen (300 m  skydningen) samt i forbindelse
med årets P7-arrangement. De/det bedste
resultater i hver kategori er tællende i det
endelige resultat.

4. Skydningen består af følgende delresultater:
a. 3 skydninger á 15 skud liggende u. anlæg

eller siddende m. anlæg på 200 m.
Skydningerne skal være afgivet som
dagens første serie af sin slags.

b. 1 skydning á 15 skud liggende u. anlæg
eller siddende m. anlæg på 300 m.
Skydningen skal være afgivet som dagens
første serie af sin slags.

c. Veteran-tillæg. For hvert år, skytten ved
sæsonens begyndelse er ældre end 55
år, tildeles et veteranhandicap på ½ point.

5. Står to skytter lige, afgøres rangeringen i
følgende rækkefølge: 1) flest skudte point 2)
bedste resultat på 300 m, 3) bedste resultat
på 200 m, 4) næstbedste resultat på 200 m.
Rangeringerne sker efter DDS’ regler for
indrangering.
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En aften i DGI-byen

Første prøveskud for Finn, en blinktier. „Så kan
jeg ligeså godt gå hjem, det kan ikke blive
bedrer“

Tredie prøveskud, tredie blinktier. „Nu går jeg
hjem, det kan kun bliver dårligere fra nu af“

Så er prøveskydningen over, og det bliver
sværere og sværere at lave tiere, selv for Finn

Foreningen / Hjemmeværn
Den 11. februar kl. 14.00
ophængtes traditionen tro
krans på Christiansborg til
minde om „stormen“ på
København i 1659, efter-
fulgt af en lille reception på
Tøjhuset.

Foreningen repræsen-
teredes af Jens Ole
Christensen, Peter Koe-
foed, Adam Wagner og
Henrik Franck (som tog
billedet). Det er en glæde at
se, at 2x Max Roe (kompag-
nichef og formand for
støtteforeningen) også var
til stede.
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Juleterræn i Ulfborg
29. december 2006
Tre Københavnske skytter var på 5. juledag draget
til Jylland for at deltage i den årlige juleterræn i
Ulfborg.

Det var desværre ikke sket så koordineret, så vi
var på to forskellige hold med helt forskellige
skydetider. To af os havde koordineret med AS-
Århus, så vi var på hold med dem, mens den
tredje havde tilmeldt sig med nogle skytter fra hans
egen familie.

Skydningen er lidt utraditionel, idet der ikke skydes
mod almindelige skiver, men mod skiver udformet
tro mod juletemaet, så man skød mod alt fra
julehjerter til snapseglas.

Man fulgtes ad to hold sammen, og pga. mangel
på frivillige var en skytte fra det ene hold
banekommandør for det andet hold, ikke helt ulig
det vi plejer på Bjerget.

Derudover var det ellers en terrænpistol, som vi
kender dem, lige fraset det bevægelige mål
udformet som en kringle der kørte frem og tilbage,
og skulle træffes i selve kagen, ikke i hullet i midten.

Efter skydningen blev det også til social hygge,
idet vi ventede på dem, der også skulle skyde
grovpistol.

Alt i alt en hyggelig afslutning på 2006, hvor vi
fik mulighed for at hilse på vores AS-familie i
Århus.

Resultaterne for AS-København skytterne blev
som følger:

Cal. .22:
4/2 4151 Mathias Hertz 61/28
16/3 4193 Jakob W. Andersen 47/22
42/3 4150 Betina Lynnerup 38/19

Grov:
46 4193 Jakob W. Andersen 19/9

4151 Mathias Hertz

Mens der plastres i baggrunden
triumferer Marie og Sushanna
over træfning i „handsken“.

To Københavnere; Betina og
undertegnede, gør klar til at
beskyde blandt andet julehjerter
og marcipangrise.
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Skydeprogram for langdistance - Foråret 2007
Dato AS-skydning Eksterne stævner / tilmelding

24. marts 1. skydedag, 1. xxx,
3 x 5 skud, 200 m

31. marts 1. Foss, 15 skud liggende, 300 m

Onsdag d. 4. april 200 m træning for medlemmer KS aftenstævne, 300 m. ¼-match,
med egne våben ½-match, 60 liggende, nordisk

program. Tilmelding på banen

Skærtorsdag Geværterræn, Vigersted, DDS
den 5. april Vestsjælland. Tilmelding

mhammer@post3.tele.dk, tlf. 43969872

7. april Påske, KSC lukket

14. april Alm. Træning, 200 m

21. april 2. xxx, 3 x 5 skud, 200 m (HSS åben, Kalvebod. 60 liggende og
½ match, 300 m.
Kontakt finn@scheibye.dk)

22. april (HSS åben, Kalvebod. 60 liggende og
½ match, 300 m.
Kontakt finn@scheibye.dk)

28. april 2. Foss, 15 skud liggende, 300 m. Pistolterræn Øst, Kalvebod

29. april Pistolterræn Øst, Kalvebod

Onsdag d. 2. maj 200 m træning for medlemmer KS aftenstævne, 300 m. ¼-match,
med egne våben ½-match, 60 liggende, nordisk

program. Tilmelding på banen

5. maj Alm. Træning Øresundsskydning ? (udtaget hold)

12. maj 3. xxx, 3 x 5 skud, 200 m

13. maj GV Terræn Øst, Jægerspris,
(udtaget hold)

Onsdag d. 16. maj 200 m træning for medlemmer KS aftenstævne, 300 m. ¼-match,
med egne våben ½-match, 60 liggende, nordisk

program. Tilmelding på banen

Kr. himmelfartsdag Ulfborg, geværterræn. Tilmelding
d. 17. maj hammer@post3.tele.dk,  tlf. 43969872

19. maj P7- træning, 200 m, evt. 300 m
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16.+19.-20. maj (KSF åben ½ match og 60 liggende,
300 m. Kontakt finn@scheibye.dk)

26. maj 3. Foss, 15 skud liggende samt
Collet, 3 x 10 skud, 300 m

2. juni P7-træning, 300 m, evt. 200 m

Onsdag d. 6. juni KS aftenstævne, 300 m. ¼-match,
½-match, 60 liggende, nordisk
program. Tilmelding på banen.

9. juni 4. xxx. 3 x 5 skud, 200 m. Sidste skydedag

16.-17. juni AS-P7 på Kalvebod
Nærmere program fremkommer

Officiel træningstid: lørdag kl. 13.00 – 15.00, hvor vi mødes på 200 m eller 300 m banen afhængig af
dagens skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive på såvel 200 m som 300 m
(indstilling A10 på SIUS Ascor anlægget på 200 m).

Skydninger skudt til KS’ aftenstævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller ikke med til
foreningens øvrige skydninger.

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor du over en kop kaffe kan rengøre dit våben, diskutere
træningsmetoder, skydestillinger, resultater samt løst og fast. Skytter med egne våben har herefter
mulighed for at træne til KSC lukketid kl. 17.30.

Der vil være begrænsede muligheder for køb af ammunition. Vagten på KSC er dog normalt
leveringsdygtig i de fleste typer.

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler jeg
nærmere med en anden AS skytte.

Med skyttehilsen og vel mødt

3745 Finn Scheibye

Mød op på Bjerget den 25. april til

Generalforsamlingen
Se side  3  &  7-9
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