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Medlemsblad for 
 

Akademisk  

Skytteforening 

 
 
 

   

  

Gør det til en tradition sammen  
med familie og venner at fejre 

 
 

 
  

  
 

Det kan ikke 
overraske nogen, at det er 
 

  

  
 

Tur til Toppen 
God middag 
Hyggeligt samvær 
Bål & båltale 
Midsommervise 
Afslutning  
 ca. kl. 22.00 
 
 DER VIL I ÅR – SOM NOGET NYT - BLIVE SERVERET EN GRILL BUFFET MED DESSERT 

SANDBJERG VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR ET GODT BÅL 
DELTAGERNE VIL - SOM SÆDVANLIGT - SØRGE FOR DEN GODE STEMNING 

 

Af hensyn til mængden af mad er det nødvendigt med TILMELDING 

senest mandag den 18. juni på tlf.: 4817 0017 eller e-mail: kontor@as-kbh.dk 
 

Prisen er i år kr. 80,- / børn kr. 40,- + fluider til Bjergets rimelige priser. 

 
Se invitationen i farver på www.as-kbh.dk  

under OM FORENINGEN, Kommende aktiviteter  
 

 

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

 
 

             Afdøde              
 

 504 Albert Gehrke 25. marts 
 3978 Christian Boye 2. april 
 2959 Erik Friis 22. april 
 

Æret være deres minde 
 

 
 

 

Runde fødselsdage 2012 
 
 30. maj 3448 Bo Scheibye 70 år 
 1. juni 2966 Mogens Løppenthien 80 år 
 24. juni 4283 Jesper M. Pedersen 40 år 
 30. juni 4007 Torkild O. Hansen 45 år 
 5. juli 3234 Bent Tholander 75 år 
 12. juli 1925 Tim Utke Thranow 55 år 
 13. juli 3811 Peter Bjørn Jensen 70 år 
 13. juli 4260 Jan Dombernowsky 65 år 
 26. juli 4331 Rasmus Helt Pedersen 35 år 
 4. aug 3084 Jørgen Kuntze Christen. 75 år 
 17. aug 4251 Ulrik Kjersgaard Friis 30 år 
 3. sep 4159 Christian Bork Øelund 30 år 
 9 sep 4111 Christoffer Jespersen 40 år 
 

Planlagte og gennemførte arrangementer 2012 
 
6. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Husum Skole 
x. januar   Skydning  Sæsonstart  DGI-byen 
6. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinsp. 
6. marts 18.00 Hjemmeværn Bio.: Hvidstengruppen Axelborg / Imperial 
17. marts   Skydning  Sæsonstart  Kalvebod / SKAK-huset 
24,-25. marts  Sandbjerg  Forårsklargøring  Bjerget 
26. april  18.30  Forening  Forloren skildpadde Bjerget 
26. april  20.00  Forening  Generalforsamling  Bjerget 
28. april  10.00  Feltsport  Klubmesterskab  O-løb Bjerget 
4,-5. maj   Forening  Arrangement m/ foredrag  Bjerget 
15. maj  17.00  Gymnastik  Sæsonafslutning  Husum Skole / Bjerget 
----------------------- 
9.-10. juni   Foren+Sk+Fsp P7-AS (1-dags konk.)  Revingehed 
23. juni  19.00  Forening  Sct. Hans aften  Bjerget 
18. august 09.00 Hjemmeværn Terrænsportskonkurrence Bjerget 
11. sept.  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Husum Skole 
22. sept.  09.00  Feltsport  Klubmesterskab O-biathlon  Bjerget 
15.-16. sept.   Skydning  Universitetsmatch  AS arr. / København 
En weekend   Sandbjerg  Efterårsklargøring  Bjerget 
1. december  10.00  Feltsport Bøftur  Bjerget 
2. december   Hjemmeværn  Bøftur  Bjerget 
11. december 18.00  Gymnastik  Juleafslutning  Husum Skole / ? 

18. december  19.00  Skydning  Juleafslutning  DGI-byen 
 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 

 
 

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. 

 

 

NB ! 
 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen. 

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 

 

http://www.as-kbh.dk/
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Aksel Munk Iversen 
 
Ny Høje Formand 

 
Aksel Munk Iversen blev født 9. august 1951 i 
Stenstrup på Sydfyn, hvor han voksede op og 
levede indtil han efter studentereksamen i 1972 
blev indkaldt som soldat i Tønder.  
 
I 1974 blev han hjemsendt som reserveofficer i 
luftværnsartilleriet. 
 
Efter et år på Aalborg Universitetscenter påbe-
gyndte han i 1975 uddannelse på Hærens Offi-
cersskole og blev i 1979 udnævnt til premier-
løjtnant af linien ved daværende Kronens Artil-
leriregiment, hvor han forrettede geledtjeneste i 
en række forskellige luftværns- og feltartilleri-
enheder. I denne periode var han også udsendt 
et år som FN observatør til Kashmir i Indien og 
Pakistan. 
 
I 1997-99 forrettede han tjeneste i Forsvarets 
Efterretningstjeneste på Kastellet. 
 
Efter gennemgang af Stabs- og Managements-
kursus gjorde han tjeneste i Forsvarsstaben 
frem til 1997, hvor han blev udnævnt til oberst-
løjtnant og var chef for 1. Artilleriafdeling i 2 år. 
 
I 1999 blev han forflyttet til Varde og var chef 
for Hærens Artilleriskoles uddannelsesafdeling 
med ansvar for uddannelse af bl.a. reserveoffi-
cerer og sergenter i artilleriet.  
 
I 2004 vendte han tilbage til Sjælland som kom-
mandant I Jægersprislejren. Denne stilling blev 
ved etablering af Forsvarets Bygnings- og Etab-
lissementstjeneste i 2007 ændret til en stilling 
omfattende et mere overordnet driftsansvar for 
alle militære etablissementer i Nordsjælland, en 
stilling han bestred til kort før sin pensionering 
fra Forsvaret i august 2011. 

 
 
 

Aksel Iversen blev medlem af AS i 1979 med 
medlemsnummer 3849. Han har været meget 
aktiv i feltsportssektionen, specielt i de tidligere 
år. Han har deltaget i AS-P7 adskillige gange og 
har også vundet feltsportssektionens klubme-
sterskab nogle enkelte gange, ligesom han en 
enkelt gang har været med til at vinde DM felts-
port for hold. 
 
Han var inspektør for feltsportssektionen i perio-
den 1983 til 1993. 
 
Aksel Iversen er gift med Karen Vibeke Ander-
sen, der er uddannet jurist og er ansat i Egedal 
Kommune. Parret har 3 drenge i den aktive alder 
(tvillinger på 9 og én på 12 år). 
 

Redaktøren 
 
 
 

Adresse: 
Vængetvej 25 
3630 Jægerspris 

Telefon: 4750 1210 
Mobil: 4273 1920 
e-mail: formand@as-kbh.dk  

 
  

mailto:formand@as-kbh.dk
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FORMANDSSKIFTE 
 

Efter valget udtalte den ny 
formand disse ord henvendt 
til den afgående formand: 

 
Jeg vil gerne takke generalforsamlingen for den 
tillid, I har vist mig ved at vælge mig til ny for-
mand for Akademisk Skytteforening. Jeg håber, 
jeg kan leve op til jeres forventninger og ikke 
mindst kan løfte arven efter mine forgængere. 
 
Endvidere vil jeg gerne på foreningens vegne 
rette en stor tak til afgående formand, Erling 
Heidler, for hans kæmpe indsats for foreningen 
i hans lange 12 års formandsperiode. Erling har 
i denne periode ydet en meget stor arbejdsind-
sats. Hans store engagement har altid været 
præget af stor flid, grundighed og analytisk til-
gang til opgaverne. Erling har sans for detaljer-
ne uden at miste overblikket, hvilket han bl.a. 
demonstrerede i forbindelse med foreningens 
150 års jubilæum i 2011. 
 
Han har været god til at favne foreningens 
mange forskellige afdelinger og deres respekti-
ve interesser og aktiviteter. Erling har også på 
fortrinlig vis repræsenteret foreningen i relation 
til vore sportslige samarbejdspartnere såvel 
som til myndigheder med flere, og ikke mindst 
til vore svenske venner på Revingehed. 
 
Erling har været meget bevidst om at værne om 
foreningens traditioner men uden at tilsidesætte 
fornyelse. I hans formandsperiode er der sket 
xxx 
 

meget med foreningen. Han nævnte selv de 
fleste forhold i sin afskedstale (til generalfor-
samling, gengivet andet sted i bladet), men føl-
gende bør dog fremhæves: 
 
Erling har ydet en kæmpe indsats i omstrukture-
ringen af Skytteforeningsstrukturen, specielt i 
Københavnsområdet. Endvidere har han været 
med til at etablere organisationen omkring SKAK 
huset på Kalvebod. Endelig har vores egen lejr 
gennemgået en stor og tiltrængt modernisering i 
hans formandsperiode.  
 
Sluttelig skal nævnes, at han - vist nok - har ef-
terladt en forening med flere medlemmer og med 
en lavere gennemsnitsalder, end han overtog for 
12 år siden, og det er lidt af en præstation. 
 
Foreningen har også nydt godt af Erlings hang til 
statistik og systematik. Han er også en flittig 
skribent og har gennem årene produceret et be-
tydeligt antal artikler i AS bladet, ligesom han 
også har været redaktør på flere af AS’s histo-
riebøger gennem tiderne.  
 
Det glæder foreningen meget, at du vil fortsætte 
som redaktør på bladet og være den nye besty-
relse behjælpelig med forskellige kontormæssige 
opgaver. 
 
Foreningen siger dig tak for dine foreløbige 42 
års medlemskab, og håber vi fortsat kan trække 
på din hjælp. 
 

Aksel M. Iversen 
Formand 

 

 
Ny Hjemmeside  

Akademisk Skytteforening  
har fået ny hjemmeside 

 
Vi har nu fået den nye hjemmeside lagt på net-
tet. Siden er stadig under opbygning og der vil 
derfor være en periode, hvor noget af det mate-
riale, der lå på den gamle hjemmeside stadig 
mangler at blive oprettet på den nye side. 
Vi håber, at I alle vil tage godt imod den nye 
hjemmeside. 

 
www.as-kbh.dk 

 

 

 
 
 

 

Gymnastik 
 

 

  Se side 31. 
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Foreningen 
 

 
 

Generalforsamlingen 
26. april 2012 
 
Dagsorden jf. vedtægternes § 27, 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 god-

kendelse 
6 Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
7 Valg af bestyrelse, jf. § 11 
8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-

ant, jf. § 24 
9 Valg af repræsentanter til organisatio-

ner uden for Akademisk Skytteforening 
10 Eventuelt. 

 
ad 1. Valg af dirigent 
 
Formanden foreslog 4185 Steen Vestergaard 
Andersen til dirigent, hvilket blev godkendt med 
akklamation.  

 
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlig-
hed jf. vedtægterne, idet indkaldelsen med for-
slag var udsendt i bladets nr. 1, afleveret til 
postvæsenet den 1. marts. 
Han gennemgik afstemningsreglerne og kon-
staterede, at der - jf. vedtægternes § 29 - var 
mødt 21 stemmeberettigede medlemmer. 
 
ad 2. Formanden aflægger beretning 
 
Formanden indledte med at bede forsamlingen 
mindes de i 2011 afdøde medlemmer: 
 
 1337 Tage Møller Oktober 
 4236 Lars Schiff Petersen 26. november 
 
og fortsatte med de i 2012 indtil nu afdøde: 
 
 866 Gunnar Dyrberg 8. januar 
 48 Volmer Lilholt 12. januar 
 576 Ole Stevns 4. februar 
 504 Albert Gehrke 25. marts 
 3978 Christian Boye 2. april 
 2939 Erik Friis 22. april 
 
Æret være deres minde. 

 
 
 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2011: 

Medlemmer i alt 253 (+9) 
Nytilgang 2011 28 
Udmeldt 14 
Ekskluderet 3 
Afgået ved døden 2 

fordelt således: 
Aktive 197 (+ 8) 
Livsvarige 7 (+- 0) 
Passive 49 (+ 1) 

Disse fordelte sig på sektionerne således  
(idet nogle har tilknytning til flere sektioner):  

Skydning  145 (+ 10) 
Gymnastik  30 (+- 0) 
Feltsport  36 (+ 3) 
Hjemmeværn  44 (- 1) 
Sandbjerg 11 (+- 0) 
Uden sektionstilknytning 32 (+ 1) 

 
Herefter berettede formanden således: 
 
Det er en stor glæde at se, at medlemstilgan-
gen fra 2008, -09 og -10 er fortsat i 2011. Jeg 
håber, at sektionerne vil fortsætte den positive 
hvervning og - ikke mindst - tage sig godt af de 
nytilkommende, således at vi også kan fasthol-
de dem som aktive medlemmer. 
 
Foreningen: 
 

 150 års jubilæumsfest 2. april i DGI-byen. 

 Forud for generalforsamlingen 28. april var 
der gule ærter, serveret af formandinden. 

 5. maj afholdt foreningen under Ole Has-
selbalchs ledelse et arrangement på Bjer-
get til minde om Befrielsen. Der var flag-
hejsning, tur til Toppen, spisning og fore-
drag af generalløjtnant Kjeld Hillingsø.  

 23. juni afholdtes som sædvanlig Sct. Hans 
aften på Bjerget med formandindens mid-
dag, bål og båltale. 

 
Årets store begivenhed var uden sammenlig-
ning 150 års jubilæumsfesten, med 133 fest-
klædte deltagere, heriblandt repræsentanter for 
vores samarbejdspartnere: DDS ved forman-
den, AS Århus, P7, ASL Oslo, KS, HPRD og 
ROK. Det blev en god fest med god mad, man-
ge taler, sang og dans. 



8 
 
Ved festen udleveredes den ny historiebog 
”Akademisk Skytteforening 1861-2011”, som 
senere også er udsendt til alle de AS medlem-
mer, som ikke deltog i festen. Jeg vil gerne igen 
takke ”Inge og Jørgen Pangels Mindelegat”, som 
har betalt og står som udgiver af bogen. 
 
Skydesektionen: 
 
Eksterne stævner: 
Sektionen deltog i 2011 i en række eksterne 
stævner med gode individuelle resultater: 

 Ved Ø-stævnet 15 m deltog AS med 3 rif-
felskytter og 7 pistolskytter. 

 Ved DDS Storkøbenhavns 15 m mester-
skaber opnåede 5 af foreningens skytter 
medaljeplaceringer. Finn Scheibye vandt 
klasse 1 på luftpistol. 

 Ved DDS Storkøbenhavns vinterterræn-
skydninger 2010/2011 deltog AS med 8 
skytter og stillede hold i 4 af de 6 runder. 

 Ved DDS landsmesterskaber 15 m pistol 
deltog AS med 5 skytter og stillede hold på 
15 m pistol. 

 Geværterræn Øst. AS deltog med for-
eningshold på fire skytter. En AS-skytte del-
tog på regionsholdet for veteraner, der 
vandt bronze. 

 DDS Storkøbenhavns udendørs mester-
skaber. AS deltog med 4 riffelskytter og 6 
pistolskytter. På riffel fik Morten Hammer, 
Thomas Fjeldborg medaljeplaceringer. Finn 
Scheibye vandt klasse 1 på 200 m og vete-
ranklassen på 300 m. På pistol opnåede 
Mikkel Ploug Madsen og Alexander Khali-
leev medaljeplaceringer. 

 DDS landsmesterskaber 200 og 300 m rif-
fel. AS deltog med en skytte. 

 
Kapskydningerne 

 AS-P7 blev afholdt på Kalvebod. AS vandt 
holdkonkurrencen på riffel i både bane-
skydning og terrænskydning. Individuelt 
vandt Finn Scheibye baneskydningen, 
mens Morten Hammer tog sig af sejren i 
terrænskydningen. Finn Scheibye vandt 
Agnetes hæderspris. På pistol vandt AS-
holdet såvel finpistol, militær hurtigskydning 
og terrænskydning. Individuelt vandt Alf 
Bohman baneskydning, Christoffer Jesper-
sen terrænskydning og Mikkel Ploug Mad-
sen militær hurtigskydning. Den samlede 
individuelle sejr gik til Christoffer Jespersen 
med Alf Bohman som runner up. 

 Ved Unimatchen, der i 2011 foregik i Oslo, 
vandt AS riffelskydningen for hold, mens 
AS Århus tog sig af holdsejren på terræn-
skydning pistol. Mikkel Ploug Madsen og 
Mathias Hertz opnåede begge en anden-
plads. Mikkel i pistolterrænskydningen og 
Mathias i riffelskydningen 

 
Indendørs skydningen  
i DGI-byen blev desværre aflyst i næsten hele 
efteråret på grund af oversvømmelse efter 
sommerens skybrud i København. Skydningen 
blev først genoptaget i slutningen af november. 
Der blev derfor ikke registreret nær så mange 
resultater til foreningens interne konkurrencer 
som foregående år.  
 
Udendørs skydningen på Kalvebod. 

 På 25 m pistol vandt 4219 Alexander Khali-
leev såvel duelsablen som standardpistol. 
Der var ingen skytter, der fuldførte grovpi-
stol konkurrencen om ”Grovpistuglen.” 

 I 2011 er interessen for at skyde tjenestepi-
stol med grovvåben steget. Der har de fle-
ste skydedage været deltagelse af 4 skyt-
ter. Skydningen foregår fra og med 2012 
hver lørdag morgen fra kl. 09.00. 

 På langdistance vandt Lars Worsaae 
Schmiegelow pokalen. Foss pokalen og 
Poul Glesners mindepokal blev vundet af 
Morten Hammer. Finn Scheibye genvandt 
portvinspokalen og terrænskyttepokalen. 
Colletpokalen blev vundet af Thomas Fjeld-
borg, mens skyttekongeskydningen, XXX-
pokalen og medaljeskydning II blev vundet 
af Finn Scheibye. 

 
Generelt - skydning: 

 Bortset fra den nødtvungne afbrydelse i 
efteråret har vi fastholdt en høj aktivitet på 
15 m banen. I 2011 er der således indmeldt 
25 nye medlemmer med skydning som pri-
mær aktivitetsinteresse. 

 Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere 
af de nye skytter også vil vise interesse for 
de udendørs discipliner på Kalvebod. 

 Skydeinspektøren har i 2011 arbejdet in-
tenst på at etablere Københavns Skyttecen-
ter som privatdrevet foretagende efter at 
Københavns kommune meddelte, at de trak 
sig fra driften fra og med 2012. Ved den 
stiftende generalforsamling i december blev 
Finn Scheibye valgt som formand for sky-
debaneforeningen Københavns Skyttecen-
ter 

  



9 
 

    
Forloren skildpadde før generalforsamlingen 

 
Gymnastiksektionen 
 

 Det normale træningsprogram tirsdage og 
fredage fra kl. 17.00 til 18.15 blev indtil 
sommerferien gennemført i sædvanligt om-
fang på Korsager Skole i Husum. Efter 
sommerferien fik vi imidlertid kun tildelt en 
sal på Korsager Skole på fredage. 

 Ved ihærdig indsats lykkedes det at få til-
delt tid tirsdage i pigesalen på Husum Sko-
le, men inden vi kom i gang efter sommer-
ferien, blev den vandskadet. I stedet fik vi 

 

 
midlertidigt tildelt drengesalen på Husum 
Skole. Efterårets gymnastik foregik således 
tirsdage på Husum Skole og fredage på 
Korsager Skole. Vi har fået lovning på, at vi 
i 2012 kan få både tirsdag og fredag på Hu-
sum Skole. 

 Leif Berg-Sørensen har på trods af disse 
problemer formået at holde moralen oppe i 
salen, og der er arbejdet med fuld energi.  

 
(fortsættes på side 22) 

 
 

Salg 
 

 

 

Brænde fra Bjerget (se annoncerne) 

 

 

Historiebøger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1911 Udsolgt 1966 Gratis 
1916 100 kr.  1981 50 kr. 
1926 100 kr.  2002 Sandbjerg 100 kr. 
1936 75 kr.  2010 AS-P7 100 kr. 
1946 75 kr.  2011 150 år 100 kr. 
 

Tilbud: Sæt historiebøger (- 1911): 600 kr. 
 

 

Effekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangbog 50 kr. 
Blazermærke 150 kr. 
Stofmærke 10 kr. 
Uglenål 50 kr. 
Sticker Gratis 

 

Slips (grøn/bordeaux) - silke eller polyester 
Købes direkte på www.bensonandclegg.com 

Slips nr. 135: Sherwood Foresters 
 

Købes hos kontoret / 4817 0017 / kontor@as-kbh.dk  -  eller spørg i sektionerne og på Bjerget 
 

  

http://www.bensonandclegg.com/
mailto:kontor@as-kbh.dk
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Foreningen 
 

 

4.-5- maj 2012 
på Høje Sandbjerg  
 

Befrielsesarrangementet startede i år allerede 
den 4. maj om aftenen, hvor de første af 12 til-
meldte ”unge” - dvs. i hovedsagen 40+ - til for-
eningens særarrangement for AS-interesserede 
ankom.  

Efter flaghejsning gik man over til almindeligt 
samvær i Undermessen for at samle kræfter til 
næste morgen, hvor feltsportsinspektør Carsten 
Sveding efter flaghejsningen stod for en smags-
prøve på, hvad AS kan byde på inden for denne 
disciplin. Sveding havde på forhånd udlagt en 
bane på 2,3 km., som tilbagelagdes af bedste 
hold på 27,50 minutter. 

Efter frokost underholdt Kay Søren Nielsen med 
historien om de frivillige skyttekorps og supple-
rede med at øse af sin store viden under en op-
følgende byge af spørgsmål.   

Dernæst talte den gamle AS-er og veteran fra 
frihedskampen Sune Dalgård, som ganske vist 
er afdød, men som under hensyn til denne even-
tualitet havde efterladt sig et foredrag på lydbånd 
om Danmarkshistorien - indtalt i velkendt knas-
tør, men super gennemtænkt stil. 

Ved 17-tiden var gæsterne til det almindelige 
5.majarrangement begyndt at ankomme, og man 
mødtes ved flagstangen, hvor Ole Hasselbalch, 
der sammen med Peter Koefoed på foreningens 
vegne stod for arrangementet, orienterede om 
aftenen. Som vanligt begav selskabet, der nu var 
nået op på 37, sig med den gamle korpsfane i 
spidsen til Toppen, hvor gæsterne fik lejlighed til 
at nyde aftenstunden i det usædvanligt gode 
forårsvejr. 

Efter indtagelse af aftensmaden med tilhørende 
liquider fik aftenens foredragsholder Lars Hede-
gaard ordet. Hedegaard er ingen kedelig mand - 
uddannet historiker og oprindelig trotskist, men i 
dag formand for Trykkefrihedsselskabet og et 
kendt ansigt i den dagsaktuelle debat. Han foku-
serede i provokerende, ironisk form på den nihi-
lisme, som efter hans opfattelse i dag præger en 
række toppolitikere. Det provokerede så mange 
spørgsmål og kommentarer, at det var særdeles 
vanskeligt at få arrangementet afsluttet til tiden. 
Men det lykkedes dog, hvilket gav den halve 
snes deltagere, der var på gæstevisit fra Århus, 
mulighed for at komme hjem til midnat. 

3582 Ole Hasselbalch 

 
 
 
 
 
 

Flaget 
hejses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktion i 
orienterings- 

løb 

 
 

 
 

 
 

 
Kay Søren Nielsen holder foredrag 

 

 
Aftensmad inden foredragsaftenen 
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Nogle ord fra en afgående formand 
 
 
Under disse vignetter, som har symboliseret 
foreningens virksomhed i arbejde og fest, har 
jeg gennem de sidste 12 år skrevet  
 

Formandens rubrik 
 

Her har jeg uddelt mangt et ”hip” og kommente-
ret ”dit og dat”, og vel sagtens også i høj grad 
givet min mening til kende. 
 
Det har været en ære og for langt det meste 
også en stor glæde at være formand for vores 
gamle forening. 
 
Kun få ting har været direkte skuffende, men for 
at få det overstået med det samme, bliver jeg 
nødt til at erklære, at mine to største skuffelse 
har været den ofte meget ringe deltagelse i vo-
res arrangementer og den manglende respons, 
der har været på de utallige efterlysninger efter 
medlemmer, som ville og kunne yde en indsats 
for foreningen i sektionerne, på Høje Sandbjerg 
og i bestyrelsen. Jeg er ked af, at måtte konsta-
tere, at mange medlemmer tilsyneladende 
mangler interessen for at deltage, og at langt de 
fleste kun er interesserede i at ”nyde” og ikke 
finder anledning til også at ”yde” lidt. Det er ikke 
godt for en forenings liv. Der skal gerne være 
god tilslutning til aktiviteterne, og foreningen 
driver heller ikke sig selv - der skal være nogle, 
som gør en indsats. Lad det være mit håb for 
den ny formand og hans bestyrelse, at disse 
forhold vil bedres. 
 
Når det er sagt, så har jeg i høj grad glædet mig 
over de - desværre få - medlemmer, som på im-
ponerende vis har formået at opveje ”de flestes” 
passivitet. Det har været en stor glæde at se den 
ildhu - ofte under vanskelige betingelser - som 
disse har lagt for dagen. Det har jeg været me-
get taknemmelig for, og det bør medlemmerne 
også være yderst taknemmelige for. Uden disse 
ildsjæles indsats, havde vi ikke haft vores for-
ening i dag. 
 
Der har været nok at tage fat på. Min formands-
periode ikke har været uden arbejdskrævende 
problemer, og det er mit indtryk, at der gennem 
de 12 år er sket en stor udvikling både i forenin-
gen og dens omgivelser. Jeg vil i det følgende 
forsøge at tegne et billede af dette. 

 
 
 

DDS og KSSU 
 

De ”gamle” vil erindre, at AS ved siden af at væ-
re en ”skytteforening” også var en ”amtsforening” 
under De Danske Skytteforeninger (DDS). Det 
havde vi været siden 1861, hvor vi oprettedes 
som den første amtsforening. 
 
DDS havde i 1990’erne længe ønsket at sam-
menlægge amtsforeninger, men havde mødt stor 
modstand, ikke mindst fra AS, som med Svend 
Mørup som fremmeste talsmand havde forhin-
dret dette. 
 
Kort tid efter jeg blev formand, blev jeg også 
formand for Københavnske Amtsforeningers 
Samarbejds Udvalg (KSSU). Her fornemmede 
jeg ønsket om forenkling hos nogle af de andre 
amtsforeninger, et ønske, jeg efter kort tid selv 
delte. Det lykkedes at få AS’s generalforsam-
lings godkendelse til, at AS skulle aktivt arbejde 
for sammenlægning af de fem Københavnske 
amtsforeninger. 
 
Efter AS forslag i KSSU blev det til nogle lange 
forhandlinger, som resulterede i, at Københavns 
Skytteforening (KS), Kongens Livjægerkorps 
Skydeselskab (KLK) og AS i 2005 slog sig sam-
men i StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS), 
Jeg blev selv formand, og Finn Scheibye blev 
formand for langdistanceudvalget. 
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29. september 2006 - Skytternes Hæderstegn 

 
SKS fik kun kort levetid. Hurtigt efter gennem-
førte DDS en yderligere landsdækkende sam-
menlægninger, så alle Københavnske amtsfor-
eninger samledes i DDS Storkøbenhavn 
(DDSS) med Finn Scheibye som formand. 
 
I perioden som KSSU- og amtsforeningsfor-
mand var jeg tillige DDS’s repræsentant i Kø-
benhavns Idrætsanlæg. 
 
Det har været en stor lettelse at ”slippe for” 
amtsforeningsopgaverne, som dog mest var 
belastning for formanden og kontoret, og som 
ikke mærkedes i sektionernes dagligdag. Jeg 
tror, at det var AS’s initiativ, som banede vejen 
for DDS’s omstrukturering, og jeg må tro, at det 
var en væsentlig årsag til, at jeg i 2007 modtog 
Skytternes Ærestegn.  
 

Skytteforeningshusene 
 
I min egenskab af formand for KSSU blev det 
også mig, som kom til at føre de hårde forhand-
linger om nedlæggelsen af skytteforeningshuse-
ne - og AS’s Skyderhuset. Måske var det skæb-
nens ironi - måske havde jeg fortjent den opgave 
? Omkring 1994 - da jeg var generalsekretær i 
Dansk Golf Union - fik jeg forelagt en plan om en 
golfbane på Kalvebod. Jeg kom menterede bl.a., 
at der var afsat for lidt plads, hvis man ville have 
et internationalt anlæg. Det lyttede man desvær-
re alt for godt til, og planerne blev senere udvidet 
til også at omfatte det areal, hvor vores huse lå. 
Den - i øvrigt korrekte - rådgivning har jeg for-
trudt mange gange. 
 
Forhandlingerne løb fra 2002 til 2004, og det 
var fra starten helt klart, at golfbanen skulle 
kompensere vores tab. Men det stod hurtigt lige 
så klart, at vi ikke ville kunne forvente fuld kom-
pensation. Vi havde - lidt optimistisk ganske vist 
- estimeret ca. 1,5 mio. På et tidspunkt var golf- 

 
27. juni 2005 - Rydningen af Skyderhuset. 

 

baneinvestors tilbud helt nede på ca. 300.000. 
Men takket være hjælp fra skovrideren endte vi 
med at få ca. 675.000, og slap for selv at skulle 
bekoste nedrivning og rydning af området. Her-
efter måtte vi så i sommeren 2005 tømme og 
forlade vores gamle huse, hvorefter skyderne i 
ca. et år levede på Kalvebod uden eget tag over 
hovedet. 
 

SKAK-huset 
 

Vi skulle jo have et andet hus, og det blev arran-
geret således, at SKS købte en pavillon, som 
foreningerne så skulle leje sig ind i. Det var så-
dan set en god løsning, og SKS kunne - som 
amtsforening låne det resterende beløb af DDS 
på meget favorable vilkår. 
 
Men - som nævnt ovenfor - blev det besluttet, at 
SKS skulle nedlægges, og dermed blev situati-
onen noget uholdbar. Løsningen blev, at KS, 
AS og KLK i fællesskab overtog og indrettede 
huset, og DDS ekstraordinært bevilgede lånet 
direkte til de tre skytteforeninger. 
 
Huset blev faktisk købt så tidligt som efteråret 
2006, men langsommelighed hos Københavns 
Kommune medførte, at byggetilladelse og for-
malia først var på plads i foråret 2006. Derefter 
gik det hurtigt, og huset kunne indvies i efteråret 
2006. 
 
Det blev døbt SKAK-huset (Samarbejde KS, AS 
og KLK). Tak til Jeanie Majbred (KS) og Orla 
Winckelmann for godt samarbejde både i hussa-
gen og amtsforeningsforhandlingerne - og også 
tak til især Knud Bagge (KS), Kell Damgaard 
Nielsen (KLK) og Torben Fischer (KS), for deres 
store indsats i husets driftsudvalg. 
 

Københavns Skytte Center (KSC) 
 

I 2006-07 var der opbrud i kommunens admini-
stration af idrætsfaciliteter i København, og der 
skulle laves en ny ledelsesstruktur, hvor hvert 
xxx 
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SKAK-huset på indvielsesdagen - 29. september 2006 

 
anlæg skulle have en brugerbestyrelse. Man 
skulle tro, at det ville være en ret nem sag, men 
det viste sig hurtigt, at der var stærkt varierende 
opfattelser af, hvad demokrati er. Jeg var igen - 
sammen med Jeanie Majbred (KS) - forhandler 
for DDS foreningerne. Efter 10-15 benhårde 
møder lykkedes det dog at komme til enighed, 
og ordningen kunne indføres. 
 
Meget værre er det blevet her i 2011, hvor 
kommunen har besluttet at trække sin støtte 
tilbage og overlade til foreningerne at drive cen-
teret. Det arbejdes der i øjeblikket på at klare, 
og dette store arbejde ledes af Finn Scheibye 
som formand for DDSS. Jeg håber - og tror - at 
det vil lykkes at finde en acceptabel løsning. AS 
har tilsluttet sig projektet som interesseret for-
ening, selv om det naturligvis vil blive væsent-
ligt dyrere uden kommunal støtte. 
 

AS’s love bliver til vedtægter 
 

Det er altid farligt at ”pille ved arvesølvet”, men 
engang imellem bliver man nødt til det. De 
gamle love var efterhånden sådan, at ledelsen 
af foreningen stort set var umulig. 
 
Som eksempel kan nævnes, at bestyrelsen tidli-
gere bestod af 17 medlemmer - heriblandt tre fra 
hver sektion. Når så kun én mødte op til møder-
ne, stod vi ofte i den situation, at der ikke var de 
nødvendige 9 medlemmer til stede, hvorefter 
mødet ikke var beslutningsdygtigt. Vi måtte der-
for klare os med forretningsudvalgsbeslutninger 
og ”silent procedure” mails, men det var ikke 
holdbart i længden. Samtidigt var det forskudte 
regnskabsår - fra 1. juli - ikke praktisk. 
 
Derfor tog jeg i 2004 initiativet til en gennemgri-
bende revision. Det var ikke nemt - alle havde 
deres meninger - men til sidst kom vi frem til et 
resultat - en passende blanding af enighed og 
kompromis. ”Lovene” - som de kaldtes i gamle 
dage - skiftede navn til det nutidsforenings-
mæssigt mere korrekte ”vedtægter”, regnskabs-  

året ændredes til kalenderåret og bestyrelsen 
reduceredes til ni medlemmer, samt mange flere 
større eller mindre justeringer. Resultatet bør 
være kendt - og hvis det ikke er det, kan det ses 
på hjemmesiden. 
 

Hjemmeværnet 
 

Nedlæggelsen af hjemmeværnskompagni 6301 i 
2006 betød enden på den tid, hvor AS havde 
fast tilknytning til en hjemmeværnsenhed. Efter 
at kompagniets personel blev spredt ud, var det 
te ikke længere muligt. 
 
Vi gjorde os vore overvejelser og nåede frem til, 
at en hjemmeværnssektion med mere generelt 
tilsnit måtte være løsningen. Efter en lidt vanske-
lig start, ser det nu ud til, at sektionen er ved at 
finde en linie med nogle arrangementer. Tak til 
Peter Willems og nu Christian Bergqvist, som 
har ført dette ud i livet. Og også tak til ”den høje 
kjæft” og ”den skide underkjæft”, som har sikret, 
at de årlige bøfture fortsat gennemføres. 
 

Hjemmesiden 
 

Hjemmesiden fra 1994 var kun skrevet til sky-
derne. Derfor lavede jeg i 2005 en ny side, som 
jeg igen reviderede og ændrede i 2009. Om det-
te kan man læse i Historiebogen side 84. Nu i 
april er der igen lagt en ny - mere moderne - 
hjemmeside på nettet. Den er dog ikke helt fær-
dig endnu, men bliver det snart. 
 

Konkurrencer og mesterskaber 
 

Ingen er vist i tvivl om, at AS-P7 konkurrencerne 
for mig har stået som et af årets absolutte høj-
depunkter, og det var en glæde på Revingehed 
at kunne fejre 90 året for starten i 1920. 
 
Også Uni-matchen er et fint arrangement. Jeg 
har ikke deltaget hver gang, men det var interes-
sant at være med både i Oslo, Århus (Ulfborg) 
og til middagen på Bjerget, når AS arrangerede. 
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DM Feltsport - 25. august 2006 - Præmieoverrækkelse 

 
Det er meget fint at se, at feltsporten på det se-
neste har fået tilgang af unge i den absolutte 
elite, så de igen kan vinde mesterskaber, som vi 
gjorde det tilbage i 70’erne og 80’erne. 
 
Og feltsporterne har også ført AS’s navn frem på 
absolut passende måde ved to gange at arran-
gere mesterskaber for Dansk Militært Idrætsfor-
bund (DMI). I 2006 var det DM Feltsport i Jæ-
gerspris og i 2008 DM O-biathlon i Teglstrup 
Hegn. Tak til Birger Hoff, som var den drivende 
kraft og til de feltsportere og gymnaster, som 
deltog som hjælpere. 
 
Og feltsporterne arrangerer nu også - i kombina-
tion med deres klubmesterskab - et åbent me-
sterskab i O-biathlon. Det er blevet en kæmpe 
succes, og samler stort set hele Danmarkseliten 
som deltagere. Det er også primært Birger Hoffs 
initiativ og fortjeneste. 
 

Høje Sandbjerg 
 

Foreningens største materielle aktiv er uden 
sammenligning Høje Sandbjerg lejren. Det har 
altid været en glæde at komme i lejren. 
 
Takket være en større donation fra Pangel lyk-
kedes det at bygge den ny bygning 5, som giver 
gode forhold for de, der arbejder der, og gode 
opbevaringsvilkår for materiellet. Og med fonds-
støtte lykkedes det også at gennemføre en højst 
tiltrængt renovering af bygningerne 1 og 4, som 
nu står som ”næsten” nye med mødelokale og 
flotte toilet- og badefaciliteter. 
 
Alt dette havde ikke kunnet gøres uden en 
enorm indsats fra Henrik Franck - som også har 
stået for vedligeholdelsen af Bjerget fra 1983 til 
2010, hvor han valgte at lade sig ”pensionere”. 
Jeg kan ikke takke ham nok for hans utrættelige 
xxx 

indsats for foreningen og vil gerne hertil tilføje, at 
Henrik gennem mine år som formand også altid 
var den, som besvarede henvendelser hurtigst 
og kommenterede sager mest grundigt. Det har 
været en stor hjælp for en formand. 
 
Jeg vil i samme åndedrag også takke Birger Hoff 
og hans ”Sandbjergere”, som nu har overtaget 
Bjerget fra Henrik. Det har ikke været en nem 
opgave, men I ser ud til at have løst den godt. 
 

Dagligdagen og årets gang 
 

Det er - trods ofte svigtende tilslutning - godt at 
se, at foreningen fortsat er levende, og at der 
sker udvikling. Uden udvikling ville det hele hur-
tigt være gået i stå. 
 
Bestyrelsen har i min tid haft 5-6 møder årligt og 
er selvfølgelig engageret i generalforsamlingen, 
men inspektørernes største arbejde ligger helt 
klart i sektionerne, som de har ledet med stort og 
positivt engagement. Sektionerne arbejder stort 
set selvstændigt, og uden den indsats, der ydes 
her, ville det hele også være gået i stå. 
 
Foreningen har haft nogle faste arrangementer: 

 Generalforsamlingen - indledt med ”gule ær-
ter” eller ”forloren skildpadde”, alt efter, hvad 
skiftende flertal i bestyrelsen kunne gå ind 
for. 

 I de senere år har der været gennemført et 
5. maj arrangement. 

 Sct. Hans aften med middag, bål og båltale. 

 Nogle år gennemførtes en ”Skovtur”, enten 
på Bjerget eller på Kalvebod. Det var et godt 
arrangement, hvor sektionerne kunne mø-
des. 

 Feltsporternes klubmesterskaber i O-løb og 
nu også det større åbne mesterskab i O-
biathlon. 
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START - Nu X²-formand Steen Kledal 
overrækker mig formandsfløjten - 

10. oktober 2000. 

SLUT - Ny formand Aksel Munk Iversen og ny næst- 
formand Palle Skovhus Jensen overrækker mig 

afskedsgaver - 26. april 2012. 
 

 Skydernes præmiefester, som dog ikke har 
været afholdt de seneste år.  

 Skydernes og gymnasternes sæson- og ju-
leafslutninger. 

 Feltsporternes og hjemmeværnets bøfture i 
december. 

 - og mange flere mindre arrangementer. 
 
Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at 
takke Lorna mange gange, fordi hun gennem 12 
år trofast har stået for alle ”gule ærter” eller ”for-
loren skildpadde” og Sct. Hans middage - og 
også Betina Lynnerup, som mange gange har 
været den drivende kraft i bl.a. P7- og Uni-
middage på Bjerget. 
 
Som formand har jeg også haft nogle repræsen-
tative opgaver, bl.a.  

 Kranseophængning på Christiansborg, hvor 
ikke mindst det store arrangement i 2009 for 
350 året for Stormen på København og re-
ceptionen på Tøjhuset var flot. 

 Deltagelse i arrangementer ved P7, hvor 
jeg har søgt at bevare grundlaget for det 
gode samarbejde gennem kendskab til de 
væsentlige aktører. Det har bl.a. været ved 
regementets dag, chefskifter og den årlige 
högtidsmiddag, hvor der er lejlighed til at 
lufte kjole og hvidt og ordener. 

 Og desværre også ved nogle få begravel-
ser for medlemmer, som har ydet en særlig 
indsats for foreningen. Specielt vil jeg gerne 
fremhæve Pangels begravelse i Christians-
kirken, hvor jeg sammen med kompagni-
chefen holdt begravelsestalen. 

 - og ikke mindst deltagelse i møder, aktivite-
ter, præmiefester, sæsonafslutninger mm. 

 
I de seneste år har der været meget arbejde i 
historisk retning: 

 AS - P7 - 90 år - 1920-2010, 

 Akademisk Skytteforening 1861-2011 og 

 Ny sangbog, som endnu ikke er helt afslut-
tet, men som nok skal blive klar - forhåbent-
lig i løbet af 2012. 

og ikke mindst 

 Planlægningen og arrangementet af 150 
års jubilæet og festen i DGI-byen. 

 

Engang AS’er - altid AS’er 
 

Selv om jeg afgår som formand, slipper I ikke 
helt af med mig. Jeg vil fortsat forsøge at være 
en aktiv AS’er. Jeg fortsætter som kontor og 
redaktør, og som X-formand vil jeg fortsat del-
tage i aktiviteterne og interessere mig for, hvad 
det sker. Og jeg forbeholder mig min ret til - 
som menigt medlem - at udtrykke min mening 
om tingene. 
 
Men jeg er afgået formand, og vil ikke forsøge 
at blande mig i den ny formands og bestyrel-
sens arbejde. Det er ikke min opgave. Men jeg 
vil love dem min støtte og ønske den ny for-
mand alt mulig held og lykke med at videreføre 
vores gamle forening på en ny og god måde. 
 
Vi ses. 

Erling Heidler  -  X-formand 
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Høje Sandbjerg 
 

 

Vedligeholdelse dagene  
24. og 25. april 2012 

 
- - -kan kun beskrives med 3 FF``er. 
Fantastisk, formidabelt og forbilledligt. 
 
Lørdag mødte der 15 mand og en kvinde op og 
tog fat på opgaven med at få afbrændt de første 
9 bål, som var opstillet og gjort klar. Alle mand, 
unge som ældre, tog godt fat med at trække de 
små ahorn og det kvas sammen, som ikke var 
lagt klar og fik kastet det på bålet, så området 
ved mose hullet og op mod NV lågen og over 
mod Betlehem kom til at se ud af noget, vi kan 
være bekendt at vise frem. 
 
Ved middags tid var nogen nødt til at gå til an-
dre opgaver på hjemmefronten og den på det 
tidspunkt måske kommende formand kom og 
tog et nap med at få trukket træer og kvas 
sammen til et ekstra bål, som stadig venter på 
at blive brændt af en dag ved lejlighed. 
 
Lørdag blev der også flækket det brænde, som 
var skåret op (vindfælder fra stormen i decem-
ber) og kørt ind til lejren. 
 
Søndag morgen mødte der 7 mand + 2 hunde 
op og senere stødte Lars Worsaae til. Peter 
Martin og Viggo Neble fra gymnastik sektionen 
tog fat på at få brændt de tre bål, som lå oppe 
ved skyttegravene, med grene fra det store 
asketræ, og ved bombehullerne et stort fugle-
kirsebærtræ, som havde lidt sammen skæbne. 
De fik dette hele brændt ned, inden de gik 
hjem. 
 
Der blev også flækket brænde og Mogens Løp-
penthien rensede brostens belægningen ved 
mindepladen. 
 
Alt i alt nogle gode dage. Jeg kan ikke takke 
nok for opbakningen og håber at se jer igen til 
efteråret, hvor der på nuværende tidspunkt ikke 
foreligger de helt store opgaver, da der endnu 
ikke er givet tilladelse til oprensning af søen og 
anlæggelse af en armeret P-plads. 
 
I skrivende stund er det græsset, som slås, og 
det er tid til at stille Sankt Hans bålet op. 
 

Med skytte hilsen 3901 Per Bannow 
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504 Albert Gehrke in memoriam 

født 27. juli 1917 i Sønderjylland 
død 25. marts 2012 i Søllerød 

 
504 Albert Gehrke indtrådte i 1939 under Peter Hartmann og deltog i 
Idrætsafdelingens arbejde og som skyder. Han blev udnævnt til 
gruppefører i 1941, men ”andre opgaver” tog snart hans tid i en så-
dan grad, at han måtte gå under jorden. Han deltog som medlem i 
Christiansborg-bataillonen, men i en periode efter krigen opholdt han 
sig i udlandet udenfor nummer. Senest i1977 indtrådte han igen un-
der sit gamle nummer. I 1990 deltog han i 5. maj paraden på Christi-
ansborg i kompagni Vest, og i efteråret 1998 dukkede han op på Hø-
je Sandbjerg, først som brændekøber og siden som en uvurderlig 
støtte. Han medvirkede ved de afsluttende arbejder ved opførelse af 
”Villaen” og senere ved istandsættelse af murene på barak 1 og 2. 
Han gik stilfærdigt med sin indsats, og næppe mange bemærkede 
ham i det daglige. Han var arkitekt og havde i sin professionelle tid 
været i nær kontakt med frednings- og miljømyndigheder. 
 
Hans helt afgørende indsats for foreningen og dermed for lejren var 
hans bidrag til at få et professionelt look på tegningerne til den ny 
Barak 5. Det gav et tigerspring frem i forhold til de kommunale myn-
digheder, og hans tidligere ageren som seriøs og forstående arkitekt i 
fredningssager fremmede i høj grad mulighederne for at opnå en di-
spensation fra de gældende bestemmelser. Med hans løbende bi-
stand som rådgiver kom vi sikkert i hus, og man kan i dag glæde sig 
over at foreningen med hans indsats i dag kan råde over en materi-
elbygning, der frigjorde den gamle Barak 1 til dens egentlige formål. 
 
I sine senere år deltog han jævnligt i bøfture og andre arrangemen-
ter, hvor der var mulighed for at træffe gamle bekendte, men helt i 
overensstemmelse med hans beskedne gemyt, bemærkedes han 
kun af få af foreningens yngre medlemmer. En stor mand, der gik 
stille med det. Sammen med hans hustru Jette havde vi mange hyg-
gelige stunder, og hun karakteriserede den samlede bygningsplan 
med ordene, ”det ligner nu en hel lille landsby.” 
 
Albert døde mæt af dage i fredelige omgivelser. 
Æret været hans minde. 

3363 
  



18 
 

 

Hjemmeværn 
 

 

Invitation til 
Terrænsportskonkurrence 

18. august 2012 
 
Akademisk Skytteforening og MOTINFHVK 
KØBENHAVN inviterer alle HJV folk til Terræn-
sportskonkurrence lørdag den 18. august på 
Akademisk Skytteforenings øvelsesterræn 
Høje Sandbjerg (Holte). 
 
Hovedindholdet af dagen er en terrænsports-
konkurrence. Konkurrencen er en enkelt-
mandskonkurrence med disciplinerne punktori-
entering, orienteringsløb og håndgranatkast. 
Disciplinerne afvikles som én konkurrence. Fejl 
i punktorientering og håndgranatkast kompen-
seres med en strafrunde pr. fejl. Løbetiden er 
den samlede tid for alle discipliner inklusiv evt. 
strafrunder.  
 
 09.00 Bjerget åbner 
 09.45 Antrædning, velkomst og instruktion 
 10.00 Første start 
 13.30 Alle forventes at være i mål 
 14.00 Frokost 
 
Der startes hvert andet minut. Påklædning M/84 
med støvler. Der er elektronisk tidstagning. 
 

Først løbes en punktorienteringsbane på ca. 2 
km. længde. Den indeholder 5 mål, som er ter-
rængenstande i banen. Hvert mål indprikkes på 
det udleverede laminerede O-kort. Hver prik, 
som er mere end 2 mm forkert, tæller som fejl og 
giver en strafrunde. Punktorienteringskortet afle-
veres ved skift til O-løb, hvor det bliver rettet.  
O-løbet løbes på O-kort 1:10.000 over Rude 
Skov, som er nytegnet. Banens længde er 4-5 
km. Posterne skal tages i rækkefølge. Manglen-
de poster medfører diskvalifikation. 
Ved mål for O-løb, som er på foreningens grund, 
afleveres O-kortet og der løbes til HGR banen.  
Her kastes med et skyttehul og et vindue på 15 
meters afstand. Der er 5 granater, til at træffe de 
to mål. Fordelingen af de 5 granater er fri. For 
hvert af de 2 mål, som ikke er ramt, løbes en 
strafrunde.  
Desuden løbes strafrunder fra punktorienterin-
gen. Herefter løbes i mål.  
 
Efter løbet er der mulighed for varmt bad i lejren. 
Dagen afsluttes med spisning af den medbragte 
frokost.  
Deltagerne betaler en startafgift på 80 kr. pr. del-
tager til at dække omkostningerne. 
 
Deltagelse eller nærmere oplysninger kan fås 
hos  
C. Bergqvist på 27 21 37 26 eller 
cbe@jur.ku.dk eller hos  
T. Hannberg på 26 85 70 10 eller 
t.hannberg@gmail.com  
 

 

I biografen med AS og  
Hvidsstengruppen 

6. marts 2012 
  
26 AS'ere og Hjemmeværnsfolk fra KMP Ka-
stellet havde sat hinanden stævne en aften i 
marts mhp. at se den nye film om Hvidsten-
gruppen.  Selskabet fik endvidere forstærkning 

 

 
fra KMP MOTINFCITY og fyldte herefter godt ud 
på rækkerne i Imperial. Både før og efter filmen 
var der forfriskninger på nærliggende udskænk-
ningssteder, hvilket blev anvendt til diskussion, 
både af generelle emner og filmens tema, mod-
standskampen og dennes betydning for AS og 
Hjemmeværnet. Aktuelle emner, f.eks. ansættel-
sen af ny forsvarschef, blev dog også vendt. 

 

    
Desværre blev billederne fra aftenen ikke de mest vellykkede. 

  

mailto:cbe@jur.ku.dk
mailto:t.hannberg@gmail.com
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Feltsport 
 

 

Klubmesterskab 
Orienteringsløb 

28. april 2012 
 
Den 28. april afholdt vi sektionens årlige klub-
mesterskab i orienteringsløb. Forsvarende me-
ster og banelægger Troels Christiansen havde 
lavet en mesterskabsbane og to korte baner.  
 
En samlet start med 24 poster fordelt på 3 sløj-
fer, kombineret med Troels fremragende bane-
læggerevner, gav en rigtig udfordrende konkur-
rence for selv de garvede Rude Skov kendere. 
 
Spændingen udeblev dog, idet Ulrik pulverise-
rede al modstand og blev suveræn klubmester. 
 
Bagefter var der frokost efter forskrifterne. og 
dagen afsluttes på ”Toppen”.  
 
Tak til Troels for et godt arrangement 
 
Resultater: 
 
Mesterskabsbane 6.8km med 24 poster 

1. Ulrik Nielsen 50.20 
2. Henrik Plenge 60.30 
3. Carsten Sveding 68.00 
4. Birger Hoff 76.10 
5. Peter Werling 79.40 
6. Aksel Iversen (udgået) 

 
Kort bane 4.1km med 16 poster 

1. Peter Bjørn Jensen 49.38 
2. Wagn Lauersen 53.25 
3. Nis Schmidt  57.29 
4. N.E.O. Hansen  59.04 
5. Torkild Glaven  63.57 
6. Bente Skov Jensen  68:38 

 
Famile bane 

1. Jørgen Nielsen med familie 
 

 
 
 

 
Samlet start -Troels instruerer deltagerne. 

 

 
Troels overrækker mesterskabspokalen til Ulrik. 
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Skydning 
 

 

Vinterterrænskydninger 
 - Kalvebod 2011-12 
 
Disse vinterterrænskydninger, der har været 
arrangeret på banerne på Kalvebod siden slut-
ningen af 1960-erne, kan heldigvis stadig til-
trække mange skytter fra hele Sjælland, som 
således benytter lejligheden til at holde langdi-
stance-træningen vedlige i vintersæsonen. Der 
deltog denne sæson i alt 104 skytter i en eller 
flere skydninger, så vidt jeg har kunnet tælle. 
 
Der er 6 skydninger pr. sæson (i begyndelsen 
af oktober, november, december, januar, febru-
ar og marts måneder). Til det sammenlagte re-
sultat tæller de 4 bedste af i alt 6 skydninger. 
De enkelte foreninger stiller også et eller flere 
navngivne 4-mands hold.  
 

Alle billederne er fra 
Den sidste skydning 3. marts 2012: 

 
Endelig bliver den eller de skytter, der får det 
højeste antal træffere ved de enkelte skydnin-
ger "dagens mand". 
 
Som noget nyt denne sæson blev alle 6 skyd-
ninger afholdt helt efter DDS regler, så skyd-
ningerne tæller til den såkaldte terrænskyttenål 
og til klassificeringen af senior terrænskytter i 
klasse 1 og 2. 
 
Ellers har der gennem tiderne specielt været 
anvendt en masse uautoriserede skiver. Mange 
skytter vil således bl.a. huske en skive, der lig-
nede en kanin med store ører, som det var me-
get nemt at skyde ved siden af på 300m. Den 
tid er forbi, ak ja! 
 
Der var denne sæson i alt 8 AS'ere, der deltog 
en eller flere gange: 
 

 
 

 
AS holdet klar til afgang 

 

 
Station 2 - eneste udendørs bane 

 

 
Vi venter på resultater på station 4 

 

2011-12 1. okt. 5. nov. 3. dec. 7. jan. 4. feb. 3. mar. 

3745 Finn Scheibye  30(5) 36(5)  36(5) 36(5) 

3793 Morten Hammer 30(4) 30(5) 30(4) 31(5) 32(4) 34(4) 

3881 Thomas Fjeldborg  19(2) 25(3) 27(3) 30(3) 32(3) 

3898 Lars Worsaae 32(5) 30(3) 24(2)  19 31(2) 

4230 Ola Hvamstad 27(3)   31(4) 28(2) 28(1) 

3771 Peter Ingemann  15 15(1) 20(2)   

4315 Regin Gaardsmand 17(1)    25(1) 24 

4308 Arne H. Hansen 19(2) 16(1)     
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Der var det specielle ved denne sæson, at det 
desværre blev nødvendigt at sløjfe en skive på 
300m den 5. november (på grund af noget højt 
græs, som Københavns Skyttecenter ikke hav-
de fået slået). Det betød, at resultaterne ikke 
direkte kan sammenlignes, og til den samlede 
resultat-beregning blev derfor i stedet for træffe-
re benyttet de specielle omregningstal, der be-
nyttes ved tildeling af terrænskyttenåle. 
 
I holdkonkurrence sluttede AS-holdet som nr. 3. 
 
Bemærk, at det er 4230 Ola Hvamstad, der har 
taget billedet. Han har også bidraget kraftigt til 
hold-indsatsen denne sæson, men da under-
tegnede måtte til at finde en "hårfin" fintæl-
lingsmetode for at finde de 4 medaljetagere, var 
det ham, der desværre blev sorteper. 
 
I klasse 2 blev 3881 Thomas Fjeldborg nr. 5. 
 
I veteranklassen blev 3745 Finn Scheibye nr. 1 
og 3793 Morten Hammer nr. 6. 
 
3745 Finn Scheibye blev "dagens mand" i alt 4 
gange og 3793 Morten Hammer en enkelt 
gang. 

3793 Morten Hammer 
 
PS: 
For året 2011 modtog 3745 Finn Scheibye og 
3793 Morten Hammer i øvrigt DDS terrænskyt-
tenål (som de eneste i DDS-Storkøbenhavn). 

 

 

 
Bronze-holdet 

 

 
 

 

 
 
 

Dagens mænd 

 
 

Resterende skydeprogram 
for foråret 2012 

 

Tirsdag 5. juni  
kl. 17-19 

DDS Storkøbenhavn, 200m tur-
nering  

3x5 eller 15 ligg. Hovedskydning & mester-
skab 

Lørdag d. 9. juni P7, Revingehed 
Udtagne skytter. Svensk & dansk hoved-
skydning + terrænskydning  

Onsdag 13. juni Aftenstævne, 300m. kl. 16 – 19 3x10 eller 15 ligg. Tilmelding på banen 

Lørdag 16. juni 
1. Foss, 15 skud liggende, 
300m 

 

Lørdag 23. juni 
Sidste skydedag 4. xxx. 3 x 5 
skud, 200m 

Point til Schmiegelow pokalen tæller dobbelt. 
Husk Sct. Hans aften på Bjerget 
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Foreningen 
 

 

Generalforsamlingen 
26. april 2012 
 

(fortsat fra side 9) 
 

 

Gymnastiksektionen (fortsat) 
 

 Men ovennævnte problemer med salen og 
vel også den jævnt stigende gennemsnits-
alder har betydet nogen nedgang i møde-
procenten. 

 Forårssæsonen blev afsluttet på behørig vis 
ved en sammenkomst på Høje Sandbjerg 
den 17. maj, og juleafslutning blev, som 
noget helt nyt afholdt i Bjælkestuen på 
Postpub i Lyngby. Stedet var ”novo”, men 
menuen var de traditionelle gule ærter og 
pandekager. Maden, betjeningen og lokalet 
var perfekt, og de 17 deltagere med for-
manden i spidsen havde en hyggelig aften. 

 Den genopståede Krafts mindepokal for flid 
og godt kammeratskab blev uddelt til Jakob 
Sidenius. 

 
Feltsportssektionen 
 
Sektionens vigtigste begivenheder i 2011 har 
været: 

 Deltagelsen i SM i stafetorientering 8. maj i 
Nørreskoven med to hold, som vandt hver 
sin tredje plads i H50 og H65. 

 Et af årets højdepunkter var resultaterne fra 
DM i biathlon, som afholdtes 11.-13. maj 
ved flyvestation Skrydstrup. Efter svingende 
resultaterne i de individuelle konkurrencer 
blev det en suveræn sejr i stafet for AS ved 
4328 Troels Christiansen, 4321 Nicolai Ni-
elsen og 4297 Ulrik Nielsen og dermed at-
ter et DIF mesterskab og sølvtøj til AS. 

 Klubmesterskabet i orienteringsløb afhold-
tes 16. maj her på Bjerget. Suveræn vinder 
blev 4328 Troels Christiansen. 

 AS-P7 afholdtes succesfuldt som et 1 da-
ges arrangement med alle 5 discipliner den 
18. juni på Kalvebod, i Store Dyrehave og 
på Bjerget. AS tilbagevandt holdkonkurren-
cen og 4179 Jørgen Nielsen genvandt ikke 
den individuelle konkurrence. Den gik i ste-
det til 4089 Henrik Plenge Jensen, som og-
så vandt Teknikprisen. Selve arrangemen-
tet var trods sammenpresset program på en 
dag og dårligt vejr en succes. 

 

 DM Feltsport afholdtes 16. august ved Ski-
ve. Vi deltog som sædvanligt dog uden 
sædvanlige flotte resultater bortset fra 4250 
Jørgen Pedersens 3 plads i ældre old boys.  

 Klubmesterskabet i O-biathlon fandt sted 
17. september. Mesterskabet indgik atter i 
den danske Biathlon Cup med deltagelse af 
en stor del af det danske landshold. Suve-
ræn klubmester blev 4297 Ulrik Nielsen. Ar-
rangementet forløb fint takket være stor 
indsats af mange af sektionens medlemmer 
med 3801 Birger Hoff i spidsen. 

 Det blev til et DM i sommerbiathlon til 4321 
Nicolai Nielsen den 24. september i Vings-
ted. Han deltog for første gang i denne for-
holdsvis nye konkurrenceform, som består 
af skydning og almindeligt løb - ikke O-løb. 
Hans sejr kom som stor overraskelse for de 
etablerede biatleter og arrangørerne, men 
dog ikke for os. 

 4297 Ulrik Nielsen har ikke kun præsteret 
flot ved klubmesterskab i O-biathlon, men 
fik også gode resultater i Dansk Biathlon 
Cup og Worldcup. Han blev udtaget til og 
deltog i VM den 12.-14. august i Tjekkiet, 
hvor resultaterne dog ikke levede op til 
hans egne forventninger. De mange gode 
præstationer gav dog to fremragende resul-
tater, da han vandt den samlede danske 
Biathlon Cup og fik en samlet tredje plads i 
World Cup. 

 Sæsonen afsluttedes med bøftur den 3. 
december, hvor Peter Werling havde sørget 
for en tur helt efter traditionerne med ulæ-
selige sammenklippede kort og en post 
som ikke fandtes. Dette skabte sædvanen 
tro udfordringer, dog ikke for Vagn Lauer-
sen som vandt suverænt. 

 Alt i alt et godt år med biathleternes resulta-
ter som absolutte højdepunkter. 

 
Hjemmeværnssektionen: 
 

 Sektionen har også i 2011 gennemført sin 
traditionsrige Bøftur, oven i købet to gange. 
Første gang 7. maj til erstatning for den af-
lyste bøftur fra 2010, og 4. december bøftu- 
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ren for 2011, denne gang uforstyrret af vej-
ret, så alle kunne komme frem. Da vi som 
en nyskabelse havde dristet os til kun at 
indbyde via bladet og e-mail, var fremmø-
det dog ikke helt som ønskværdigt. Forhå-
bentligt kan der rådes bod på det i det 
kommende år. 

 Udover Bøfturen har sektionen videreført 
samarbejdet med feltsportssektionen om-
kring et orienteringsløb for HJV-folk på Høje 
Sandbjerg. Fremmødet var ganske pænt, 
og sektionen håber at kunne gøre det til en 
tilbagevendende aktivitet og herigennem til-
trække nye medlemmer. 

Endelig har medlemmer af sektionen deltaget i 
HJV bevogtningsdelinger ved KFOR 5 og 7 - 
Kosovo - samt ISAF 11 - Afghanistan 
 
Høje Sandbjerg: 
 

 Der har været aktiviteter på Bjerget 52 gan-
ge i 2011, heraf  

 18 foreningsrelaterede arrangementer, 

 8 anvendt af foreningen medlemmer til 
private arrangementer, og  

 26 dage har lejren været udlejet.  
Det er færre udlejninger, men flere for-
eningsanvendelser end normalt, hvilket bl.a. 
skyldes, at den økonomiske krise nu også 
har ramt teambuilding firmaerne. 

 Efter færdiggørelsen af ombygningerne på 
bygning 1 og 4 har der i år kun været mindre 
bygningsvedligeholdelsesarbejder. 

 Der er dog anskaffet 18 madrasser til de to 
sovesale. Sammen med 10 senge på loftet i 
bygning 2 kan der overnatte i alt 27 på lof-
terne. 

 Den længe ønskede industriopvaskemaski-
ne blev anskaffet og opstillet i opvasken i 
bygning 2. Den har været en stor hjælp og 
gjort det muligt at arrangere større sammen-
komster. Stor tak til giveren 3764 N.E.O. 
Hansen. 

 Der er til arbejdet på grunden anskaffet en 
fingerklipper, som er en maskine man går 
bag ved. Hermed er det muligt at slå højt 
græs og holde mindre bevoksninger nede. 

 Sandbjerginspektionen har udarbejdet en 
Drifts- og Plejeplan 2011-21. Denne plan, 
som nu findes i en første og endnu ikke illu-
streret udgave, beskriver vore langsigtede 
mål, og hvordan vi påtænker at pleje øvel-
sesterrænet indenfor bestemmelser for 
fredning og naturbeskyttelse. Vi forventer, 
at den kan bruges i forhandlingerne om 
kommunens drastiske forsøg på at pålæg-  

ge os yderligere restriktioner og åbne øvel-
sesterrænet for offentligheden. 

 Realisering af projekterne: Etablering af en 
græsarmeret parkeringsplads og oprensning 
af Søen er kommet et skridt længere. Efter 
besøg fra kommunen har vi fået foretaget 
jordbundsanalyser af Søen, Rafts Navle og 
det sted, hvor det oprensende materiale skal 
ligge. Kun Rafts Navle viste forurening, så 
her kan vi ikke rense op. En endelig ansøg-
ning er sendt til Rudersdal Kommune. 

 
Kontoret og hjemmesiden varetoges fortsat af 
formanden. Der vil meget snart komme en ny 
hjemmeside. 
 
Formanden er også er redaktør for AS-bladet, 
som er udkommet i 4 numre med de sædvanlige 
udgivelsesterminer. 
 
Historiebogen ”AS 1861-2011” blev - som tidlige-
re nævnt - udgivet i forbindelse med 150 års ju-
bilæet, og endelig arbejdes der på udgivelse af 
en ny sangbog - men arbejdet er endnu ikke helt 
afsluttet. De sidste 2 % tager altid længst tid. 
 
Her sluttede formandens beretning. 
 
Louise Gerdes spurgte ind til foreningens histo-
riebog og om denne kunne købes igennem for-
eningen. Formanden bekræftede, at den nye 
historiebog kunne købes af foreningen. 
 
Henrik Franck gjorde formanden opmærksom 
på, at der i det forgangne år havde været en de-
legation oppe på Høje Sandbjerg for at mindes 
dødsdagen for Ahnfeldt-Mollerup. 
 
Formanden takkede for bemærkningerne.  
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til forman-
dens beretning, som herefter blev godkendt. 
 
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede 
regnskab til godkendelse 
 
Kassereren udleverede og gennemgik regnska-
berne og originalregnskaber med underskrifter 
blev forevist dirigenten. 
 
Akademisk Skytteforening: 
 
 Regnskabet viste et overskud på 97.546 kr. 

Det store overskud skyldes, at foreningen 
tidligere har hensat penge til dækning af for-
eningens 150-års jubilæum. Dette beløb har  
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vist sig at være korrekt, men da vi i regn-
skabsåret har modtaget en gave fra ”Inge 
og Jørgen Pangels Mindelegat” på ca. 
62.000 kr. til dækning af udgivelsen af hi-
storiebogen ”AS 1861-2011”. Dette har 
medvirket til et større end normalt over-
skud.  

 
De Akademiske Skyttefonde  
 

 Regnskabet er som sidste år og giver fort-
sat ca. 5000 kr. pr år til støtte for forenin-
gen. 

 
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen 
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske 
Studenter:  
 
 Regnskabet er som forrige år. Udlodningen 

til Akademisk Skytteforening for 2011 var 
19.000 kr. 

 
Der var en enkelt bemærkning til regnskabet fra 
Mogens Camre, der kommenterede på ansøg-
ningen til kulturministeriet vedrørende tilskud til 
yderligere renoveringer at de sidste bygninger. 
Anbefalingen lyder på, at vente med en ny an-
søgning til et senere tidspunkt. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til regn-
skaberne, som godkendtes. 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til god-
kendelse 
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2012: 
 
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som 
godkendtes. 
 
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
 
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til 
uændret kontingent: 
 Aktive indtil 25 år kr. 270,- 
 Aktive fra 26 år til 63 år kr. 370,- 
 Aktive over 63 år kr. 270,- 
 Passive kr. 150,- 

 
Der var ingen bemærkninger til kontingentet, 
som godkendtes. 

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 
 
Formanden præsenterede bestyrelsens forslag 
til valg af bestyrelse således: 
 

 Formand: 
Nyvalg af 3849 Aksel Munk Iversen til af-
løsning af 3740 Erling Heidler, som efter 12 
år som formand har ønsket at trække sig 
tilbage. 
Aksel Munk Iversen er 60 år, gift med Ka-
ren Vibeke og har 3 drenge. Han er netop 
pensioneret fra tjeneste som oberstløjtnant i 
Hæren, bl.a. med tjeneste som komman-
dant i Jægersprislejren. Han blev medlem i 
AS i 1979 med tilknytning til orienterings-
sektionen. Han afløste i 1983 Erling Heidler 
som orienteringsinspektør, et stilling han 
bestred i 10 år. 

 
 Næstformand: 

Nyvalg af 4276 Palle Skovhus Jensen. til 
afløsning af 3849 Aksel Munk Iversen, som 
indstilles til valg som formand. 
Palle Skovhus Jensen er 35 år. Han blev 
medlem i AS i 2009 med tilknytning til 
skydning. Han har som sekretær været den 
hovedansvarlige for omlægningen til en ny 
AS-hjemmeside. 

 
Kasserer: 
 Genvalg af 3448 Bo Scheibye. 

  
 Sekretær: 

Nyvalg af 4290 Søren Østergaard til afløs-
ning af 4276 Palle Skovhus Jensen, som 
indstilles til valg som næstformand. 
Søren Østergaard er 32 år. Han blev med-
lem f AS i 2010 med tilknytning til skydning 
og feltsport. 

 
 Sandbjerginspektør: 
  Genvalg af 3801 Birger Hoff. 
  
 Skydeinspektør: 
  Genvalg af 3745 Finn Scheibye. 
  
 Gymnastikinspektør: 
  Genvalg af 3098 Peter M. Lund. 
  
 Feltsportsinspektør: 
  Genvalg af 4206 Carsten Sveding. 
  
 Inspektør for HJV-sektionen: 
  Genvalg af 4241 Christian Bergqvist. 

 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
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Generalforsamlingen 
 
 
Hertil foreslås valg af stedfortrædere således: 

  
Skydning 
 Langdistance 
  Varetages af skydeinsp. Finn Scheibye. 
 Geværterræn 
  3793 Morten Hammer. 
 DGI-byen 
  Varetages af skydeinsp. Finn Scheibye. 
 Pistol 
 Pistolterræn 

   4195 Alex Datcu. 
 SKAK-husets driftsudvalg 
  3898 Lars Worsaae. 
 
Gymnastik 
 3147 Viggo Neble. 
 
Feltsport 
 4166 Nis Chresten Juel Schmidt. 
 Kasserer 
  3751 Torkild Glaven. 
 
Hjemmeværn 
 4303 Thomas Hannberg Andersen 
 
Sandbjerg,  
 Grunden 
  3901 Per Bannow. 
 Bygninger 
  3898 Lars Worsaae. 
 Udlejning 
  3948 Anders Poulsen. 
 Kasserer 
  3448 Bo Scheibye. 

 
 
 
 
En stedfortræder for skydning, pistol er stadig 
ikke fundet. Der arbejdes videre på at finde en 
stedfortræder.  
 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant, jf. § 24 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer såle-
des: 
Sagkyndig revisor 
 4220 Kristian J. Krogsgaard. 
Kritisk revisor 
 3793 Morten Hammer. 
Suppleant 
 3512 Svend Mørup. 
 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
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ad 9. Valg af repræsentanter til organisatio-
ner uden for Akademisk Skytteforening 
 
I forvejen er AS repræsenteret med: 

3745 Finn Scheibye, som er formand DDS 
Storkøbenhavn og også AS’s repræsentant 
i SKAK-hus foreningens bestyrelse. 

 
Bestyrelsen foreslår genvalg af repræsentanter 
til DDS Storkøbenhavn: 

Formanden ledsaget af de 4 valgte stedfor-
trædere, skydning 

 
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde 
foreslås genvalg af: 

4185 Steen Vestergaard Andersen 
 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
ad 10: Eventuelt 
 
Louise Gerdes, et nyt medlem, takkede for in-
troduktionen tidligere på aftenen og ser frem til 
mange hyggelige stunder i AS. 
 
Sandbjerginspektør Birger Hoff havde bedt om 
taletid under punktet eventuelt.  
 
Birger Hoff begyndte med at tildele Sandbjerg 
pokalen til Per Bannow. Per Bannow blev tildelt 
pokalen for sin ihærdige indsats på Høje Sand-
bjerg, hvor han især har ydet en kæmpe indsats 
med pleje af området og reparation af vejen. 
Per Bannow står yderligere for nogle af de stør-
re projekter i den kommende tid, herunder par-
keringspladsen.  
 
Herefter blev den nye drifts- og plejeplan 2011-
2021 for Høje Sandbjerg gennemgået. Drifts- 
og plejeplanen er udarbejdet for at lette det 
administrative arbejde i forbindelse med plej-
ning af området. 
 
Til sidst orienterede Birger Hoff om frednings-
planen for Rudersdal kommunes projekt ”Sølle-
rød naturpark”. Denne fredningsplan har til 
hensigt at åbne op for offentligheden på for-
enings område. I fredningsplanen er kun et me-
get lille område omkring lejren tegnet ind som 
have, hvor offentligheden ikke har adgang. 
Fredningsplanen har ikke kun stor betydning for 
Akademisk Skytteforenings område, da også 
naboerne til foreningen bliver berørt af planer-
ne. Birger Hoff har sammen med en støttegrup-
pe bestående af Ulf Scheibye og Mogens Cam-
re taget kontakt til naboerne, således at for-
eningens og naboernes synspunkter kan blive  

fremført overfor Rudersdal kommune. Birger 
Hoff udtrykte sin store bekymring overfor denne 
fredningsplan og hvilke konsekvenser denne kan 
have for foreningens aktiviteter. 
 
Efter indlægget om fredningsplanen var der en 
livlig debat omkring dette emne. 
 
Dirigenten takkede herefter Birger Hoff for ind-
lægget.  
 
 
Afgående Formand holdt afskedstale således: 
 
Det er selvfølgelig lidt vemodigt at være her i 
aften som formand for sidste gang. 
 
Jeg har følt, at det har været en god tid, selv om 
der undervejs har været mange - og mange for-
skellige - problemer, som har kostet en del uven-
tet arbejde. 
 
Jeg skal ikke nævne det hele, men kun nogle få 
områder, hvor der er sket væsentlige ændringer i 
min tid. 
 
Amtsforeningen AS blev på AS’s - eller måske 
rettere mit - initiativ lagt sammen med KS og 
KLK til SKS - som igen blev sammenlagt med 
andre til nuværende DDS Storkøbenhavn, hvor 
Finn Scheibye er formand. Stor tak til Finn for 
hans store arbejde her. 
 
Skyderhuset måtte - sammen med de andre 
skytteforeningshuse - rømmes for at give plads 
til en golfbane. Jeg ledede de langvarige og hår-
de forhandlinger, som resulterede i opførelsen af 
SKAK-huset, som vi nu ejer sammen med KS og 
KLK. Jeg tror, vi kan sige, at forholdene nu er 
bedre, end i det gamle Skyderhus, som til gen-
gæld måske var hyggeligere. 
 
Jeg var også forhandler vedr. ny ledelsesstruktur 
for Københavns Skytte Center.  
 
Lige nu - hvor kommunen har trukket sin støtte, 
er KSC nok det helt store problem for skyttefor-
eningerne, og igen skylder vi Finn Scheibye stor 
tak for hans arbejde med at få løst problemerne 
her. 
 
AS’s gamle love blev revideret og fremstår nu 
som mere tidssvarende vedtægter, bl.a. reduce-
redes bestyrelsen fra 17 til 9 medlemmer. Det 
var et stort arbejde, som krævede indsats fra 
især bestyrelsen. Tak til den daværende besty-
relse for det. 

  



27 
 
Der er sket store ændringer i samarbejdet med 
P7, bl.a. er der i min tid indført pistolskydning, 
og vi har forsøg med en-dages konkurrence. 
Jeg har arbejdet meget for et godt forhold til P7, 
og det er en indsats, jeg føler, vi bør fortsætte. 
Det er ikke en givet sag, at AS-P7 kan fortsætte 
under de noget usikre fremtidsudsigter for 
svensk forsvar. 
 
Der er sket store ændringer og forbedringer på 
Bjerget, bl.a. opførelsen af bygning 5 og reno-
veringen af bygning 1 og 4, som nu står med 
helt moderne faciliteter. Stor tak til Henrik 
Franck for hans enorme indsats, uden hvilken 
det hele ikke ville være lykkedes - og tak for 
hans 29 år som Sandbjerginspektør. Også tak 
til Birger Hoff - og hans Sandbjergere - som har 
overtaget ansvaret for Bjerget. Det er en glæde 
at se, hvordan det hele fortsat fungerer. 
 
I Skydesektionen er arbejdet nu - efter nogen 
turbulens i starten af min tid - i god gænge, og 
der er betydelig medlemstilgang. Tak til Mathias 
Hertz, som i en periode havde ansvaret for at få 
det hele til at køre, og også her stor tak til Finn 
Scheibye, som har ledelsen nu. 
 
Gymnastiksektionen har levet et stille og kon-
stant liv - de seneste par år dog med problemer 
med at få gymnastiksale. Det er lykkedes, og 
tak til Peter Lund og Viggo Neble, og ikke 
mindst stor tak til gymnastiklæreren Leif Berg 
Sørensen for hans ihærdige arbejde. 
 
Feltsportssektionen har - efter nogle år med 
middelmådige resultater - nu igen fået en elite, 
som kan blande sig helt i toppen, især i O-
biathlon, hvor vi også i dag står som arrangører 
af et af de store stævner. Herudover har AS 
med stor succes arrangeret to danmarksme-
sterskaber - i feltsport og i O-biathlon. Alt dette 
kan tilskrives stor indsats fra især Birger Hoff - 
men også fra hjælperne, bl.a. fra gymnastiksek-
tionen. Stor tak for det til alle, der har været 
med. 
 
Hjemmeværnskompagni 6301 blev nedlagt, og 
AS’s faste tilknytning til hjemmeværnet ophørte. 
Tak til Peter Willems og Christian Bergqvist og 
også til kjæften og underkjæften for deres ar-
bejde med hjemmeværns-sektionen og bøftu-
rene. 
 
Jeg skrev ”P7 90 år” historiebogen, og sammen 
med Steen Kledal stod jeg for udarbejdelsen af 
historiebogen ”AS 1861-2011”. Tak til Steen og 
de, som leverede bidrag hertil - og tak til Chri-
stian Bergqvist for hans indsats i forbindelse 
xxxxxxxxxxxxx 

med planlægningen og gennemførelsen af 150 
års jubilæumsfesten i DGI byen. 
 
Der har været skifte af redaktør for bladet, idet 
Bjarne Sanddahl trådte tilbage efter 29 år på 
posten. Tak til Bjarne for de mange år. 
 
Jeg har i min tid lavet to større revisioner af 
hjemmesiden, og nu er en ny mere moderne 
side på vej igen. Tak til Palle Skovhus Jensen 
for arbejdet med den. 
 
Der har været mange arrangementer. Det vil 
være for meget at nævne alle dem, som har ydet 
en indsats, men det vil være på sin plads at 
fremhæve to af dem. Lorna for 12 års gule ærter 
eller forloren skildpadde til generalforsamlinger-
ne og middage til Sct. Hans aften, og Betina 
Lynnerup, som utallige gange - til bl.a. P7 og 
Uni-matcher - har haft ansvaret for bespisnin-
gen. De fortjener også stor tak. 
 
Er det ikke noget, som har været skuffende? Jo - 
selvfølgelig er der det - især vil jeg nævne med-
lemmernes manglende interesse for at yde en 
indsats for foreningen. Det har været vanskeligt 
at besætte tillidsposterne, at skaffe hjælpere til 
arrangementer og arbejdskraft til Bjerget. Man 
kan - uden nogen sammenligning i øvrigt - næ-
sten sige med en lille omskrivning af et kendt 
Churchill citat: ”Aldrig har så få udrettet så meget 
for så mange”. Jeg vil ønske for min afløser, at 
flere vil være parate til at yde en indsats. 
 
Faren ved at nævne noget og takke nogen er 
selvfølgelig, at man kan komme til at glemme 
nogen, som også fortjener tak, og som derfor 
sidder og tænker: ”Hvorfor blev jeg ikke nævnt ?” 
 
Derfor tak til alle, som har ydet en indsats, ikke 
mindst bestyrelsen, og især kassereren Bo 
Scheibye og revisorerne. Jeg har altid været tryg 
ved jeres arbejde på et område, hvor jeg ikke 
selv har nogen indsigt. 
 
Hvis jeg har glemt noget, skyldes det nok min 
fremskredne alder og svigtende hukommelse, 
som også gør, at det nu er på tide at træde tilba-
ge som formand. 
 
Jeg vil ønske for Aksel, at du må få en lige så 
god tid som formand, som jeg har haft det. Der 
er givetvis problemer forude, som ikke alle bliver 
lette at løse, men jeg er sikker på, at du nok skal 
klare det. 
 
Jeg har undervejs modtaget god støtte og man-
ge gode råd fra mine to forgængere - som des- 
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Afgående formandinde og formand 
under fanesangen 

 

værre ikke kunne være til stede i aften - jeg skal 
hilse fra dem. Tilsammen har vi tre dækket for-
mandsposten i 41 år. 
 
Jeg skal ikke blande mig i din ledelse af forenin-
gen, men du skal vide, at jeg altid vil være klar 
med bistand, hvis du måtte ønske det. 
 
Og med disse - mine sidste ord som formand - 
og med tak for den tid, jeg har været formand - 
vil jeg gerne overrække dig symbolerne på Høje 
Formands-værdigheden: 

 Formandsfløjten - som jeg faktisk ikke har 
brugt – den lyder sådan - og 

 Formandspokalen - til minde om foreningens 
første formand, som hed Hansen - den har 
stået 12 år i vores stue - nu er den din. 

 
Til lykke med valget. 
 
 
Herefter indtog den nyvalgte formand formands-
pladsen. 
 
Han takkede den afgående formand for hans 
virke som formand og overrakte en afskedsgave. 
 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlin-
gen afsluttet kl. 21.33 
 
Den nyvalgte Formand takkede dirigenten for 
god ledelse af forhandlingerne. 
 
Derefter: ”Leve for AS” og ”Fanesang”. 
 
 

Dirigent: 4185 Steen Vestergaard Andersen 
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Resultatopgørelse for året 2011 
   2010 Budget 2012 
    (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 134.335 1117 130 
 Kontingenter, passive 14.900 12 15 
 Renteindtægter 3.515 14 6 
 Kursavance, obligationer 2.758 1 1 
 Øvrige tilskud 68.310 493 5 
 Andre indtægter        2,750 13 1 
 
Indtægter i alt  226.568 650 158 
 
Aktivitets- Skydesektionen 23.288 26 40 
omkostninger Gymnastiksektionen 5.000 7 7 
 Feltsportssektionen 7.509 8 10 
 Hjemmeværnssektionen 0 0 0 
 Sandbjerginspektionen 44.571 16 25 
 Byggeprojekt Høje Sandbjerg 0 512 0 
 Stævner, konkurrencer og øvr. akt. 8.907 0 5 
 Bladet        27.346 29 28 
 Aktivitetsomkostninger i alt      116.621 598 115 
 
Administrations- Forsikringer 14.709 15 15 
omkostninger Gaver, præmier 1.474 28 5 
 Mødeudgifter 4.795 4 10 
 Øvrige administrationsomkostninger      10.422 10 11 
 Administrationsomkostninger i alt      31.400 57 41 
 
Udgifter i alt  148.021 655 156 
 
Resultat før særlige poster      78.547 - 5 2 
 
Særlige indtægter 
Modtaget fra Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen 
Margrethe Zehngraffs Idrætsfold for Danske Studenter      19.000 20 18 
 
Årets resultat  97.546 15 20 
 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto       97.546 15 20 
  …...97.546 15 20 
 
 
Revisionspåtegning: Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2011 - 31. december 2011 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis. 
 
11. april 2011 Kristian J. Krogsgaard Morten Hammer 
 Statsautoriseret revisor Kritisk revisor 
 med deponeret beskikkelse 
 
 

(fortsættes) 
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Balance pr. 31. december 2011 - Aktiver 
    31. dec. 2010 
    (1.000 kr.) 
Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
    (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2010 
    udg. kr. 1.650.000 heraf grundværdi  
    kr. 1.152.300) 
 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 99.000  110 
    (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
    Optages til værdi af restgæld) 
 Inventar             1 99.002 - 
 
 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 12.255, anskaffelsessum 2.248  16 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2010          809 13.057 4 
 Aktier, Danske Bank  
    1140 stk., anskaffelsessum 91.672  59 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2010     19.212    110.884 104 
 
 Anlægsaktiver i alt     222.943 293 
 
Omsætningsaktiver Beholdning af ammunition  43.880 47 
 Tilgodehavender, debitorer  50.375 38 
 Likvide beholdninger     298.020 397 
 Omsætningsaktiver i alt     392.275 482 
 
Aktiver i alt   615.218 775 
 
 

Balance pr. 31. december 2011 - Passiver 
    31. dec. 2010 
    (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  380.865 283 
 Opskrivningshenlæggelse       20.021 107 
 Egenkapital i alt     400.886 391 
 
Hensættelser Våbenkøb skydeinspektionen  0 20 
 Vedligeholdelse Høje Sandbjerg  100.000 75 
 Hensættelse til byggeprojekt Høje Sandbjerg  0 0 
 150 års jubilæum/historiebog     0 125 
 Hensættelser i alt     100.000 220 
 
Kort fristet gæld SKAK-hus, gæld til DDS  99.000 110 
 Omkostningskreditorer mv.  ….15.332 54 
 Gæld i alt     114.322 164 
 
Passiver i alt      615.218 775 
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Gymnastik 
 

 
Fra primo september 2012 har vi fået begge sale 
som i forgangne sæson, dvs. tirsdage på Husum 
Skole kl. 17-18.30 (dog kun april 2013 med) og 
fredage på Korsager Skole kl. 17 præcis til 18.30 
(maj måned med). 
 
På Korsager Skole må vi nok regne med eksa-
mensaflysninger som i år fra ultimo marts til me-
dio maj, men vi kan formentlig være heldige igen 
næste år at få erstatningssal ved hjælp af vore 
venner (skolebetjent og Københavns Kommu-
ne), som reddede en gymnastiksal til os på Hu-
sum Skole og Bellahøj Skole (meget fin sal og 
bad) i april og maj. 

 

 
 
 

 

Servicemeddelelse 
 

Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol 
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse 

Regler og sidste frist vil kunne ses på www.as-kbh.dk 
 

 
 

 

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. 

 

 

NB ! 
 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen. 

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 

 

 
 
  

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