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

Kontor 
 Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
 Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød kontor@as-kbh.dk  

 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

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

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2042 1752 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
 

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 4580 2355 
 

 Kontor: Birger Hoff, Ved Højmosen 133, 4586 7655 / 2530 7655 
  2970 Hørsholm sandbjerg@as-kbh.dk 
 

 Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
 Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
 Udlejning: Anders Poulsen 3963 4051 / avpoulsen@mail.dk 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@as-kbh.dk 
 Redaktion 
  Niels Lund Christensen 2855 5499 
   redaktion@as-kbh.dk 

 

AS Århus 
 Kåre Janussen 2296 3119 
  http://www.as-aarhus.dk 

 

Sektioner og medlemmer 
 Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,  
  bliver afleveret til redaktionen inden deadline. 
 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form. 
 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt. 

 

Stof til næste nummer senest den 18. maj 2015. 
 

Afleveret til postvæsenet den 28. februar 2015. 
 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 1 - Marts 2015 - 79. årgang 
 

Forsidebilledet: Bjergets ”nye” veterantraktor - se side 8. 
 

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 

 

Indkaldelse til 
 

Akademisk Skytteforenings ordinære generalforsamling 
 

som afholdes 

 

torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 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 
  (der er ikke modtaget forslag) 
 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. § 25 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

kl. 18.30 Inden generalforsamlingen serveres en varm ret med øl eller vand. 

 Samlet pris 50 kr. 
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise,  

men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen 

senest 25. april til kontoret  

4817 0017,  2037 7717  eller kontor@as-kbh.dk 

 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 

 

 

 I november var der  5,   som ikke modtog bladet. 

 De    havde ”glemt” at melde adresseændring. 

 
Ændringer til adresse, telefon og mail mv. 

skal sendes til kontoret. 
 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
    bedes dette også meddelt kontoret. 

 

  

mailto:kontor@as-kbh.dk
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  Afdøde  

 
 2403 Finn Falkenstjerne Beck 
 7. december 
 3426 Kurt Hinnum 1. januar 
 10 Jørgen Mundt 12. februar 
 

Æret være deres minde 
 

 
 

 
 
 

Runde fødselsdage 2015 
 
 9. januar 4076 Gunnar Toftegaard 45 år 
 29. januar 4068 Kjeld Holmehave 80 år 
 17. februar 3937 Axel Hartmann 75 år 
 8. marts 827 Palle A. Bruun 95 år 
 

 Planlagte arrangementer i 2015 
 
6. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Brønshøj Skole  

?. januar   Skydning  Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

?. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinspektør 

--------------- 

7.-8. marts  Feltsport O-biathlon stævne Bjerget 

21. marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 

30. april  18.30  Forening  Spisning Bjerget (se side 3) 

30. april  19.30  Forening  Generalforsamling  Bjerget (se side 3) 

5. maj  Forening Arr. i anledning af befrielsen Bjerget 

9. maj   Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget / Rude Skov 

12. maj  17.00  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

13. juni  Foren+Sky+Fsp AS-P7/SKIF Revingehed 

20. juni  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 

23. juni  19.00  Foreningen  Sct. Hans aften  Bjerget  

?. august  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

?. august  Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 

?. september  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Skole 

?.-?. sept.  Skydning Universitetsmatch København 

?. oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend Bjerget 

?. oktober  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 

?. oktober  Feltsport Skydning biathlon gevær Bjerget 

?. oktober  Skydning Pistol terræn Bjerget 

5. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 

6. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

?. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skole / Lyngby 

?. 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 
 

  

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


5 
 

 

 

AS NYTÅRSKUR 
 
Den 10. januar holdt foreningen nytårskur på 
Bjerget. 
 
Nogle medlemmer har efterspurgt flere fælles 
foreningsarrangementer. Som forsøg på at til-
godese dette ønske, har foreningen i år valgt at 
afholde en nytårskur. 
 
Under overskriften - prøv noget nyt, kom til nyt-
årskur og benyt lejligheden til at se de nyreno-
verede bygninger, gå en tur i det flotte terræn  
xxxxx 

 
og ønske dine foreningskammerater godt nytår - 
deltog ca. 60 personer, medlemmer og familie 
m.m. i kuren. 
 
Arrangementet bød på en forfriskning med æb-
leskiver og kaffe samt god snak og hyggeligt 
samvær. 
 
Vejret var desværre ikke det bedste, men flere 
vovede sig dog alligevel til toppen. 

 
Formanden 

 

 
 

 HUSK 

Generalforsamlingen - den 30. april 
 

(se side 3) 
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Motionsholdet gør gymnastik tirsdag og fredag i perioden september - medio maj. 
 

 Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30  
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7,  
drengesal 105 (indgang A og via mu-
siklokalet til drengegymnastiksalen).  

 

 Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 
Korsager Skole, Husum, indgang Gislin-
gevej 16 (fælles indgang kl. 17.00 præcis 
og fælles udgang ca. kl. 18.20). 

 
Sommeren markeres med samvær og smørrebrød m.m. 

på Høje Sandbjerg efter gymnastikken 

tirsdag den 12 maj 2015. 

Gymnastikken fortsætter maj måned ud efter nærmere aftale.” 
 

 
 
 
 

 
 

 

         
 

         
 

          
 

AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester. 
Slips # 135: Sherwood Foresters 

Købes direkte på www.bensonandclegg.com  
 

Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren 
4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk  

 

 
Historiebøger 
 

1911 Udsolgt 
1916 100 kr. 
1926 100 kr. 
1936 75 kr. 
1946 75 kr. 
1966 Gratis 
1981 50 kr. 
2002 Sandbjerg 100 kr. 
2010 AS-P7 100 kr. 
2011 150 år 100 kr. 
 
Sæt historiebøger (- 1911): 
 Tilbud: 600 kr. 
 
Ny sangbog 100 kr. 
Blazermærke 150 kr. 
Stofmærke 10 kr. 
Uglenål 50 kr. 
Sticker Gratis 

 
 

Købes hos kontoret 
4817 0017 / 2037 7717 

kontor@as-kbh.dk 
 

eller spørg i sektionerne 
eller på Bjerget 

  

http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
mailto:kontor@as-kbh.dk
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Gymnastikinspektionens 
juleafslutning 
9. december 2014 

 
Til de indledende øvelser i salen var fremmødt 
13 gymnaster, og Leif sørgede for, at alle mu-
skelgrupper blev varmet op til aftenens videre 
forløb. I salen overrakte Peter Lund Krafts min-
depokal for flid og godt kammeratskab til Kaj 
Lauritzen.  
 
Efter et velfortjent bad begav vi os til Lyngby, 
hvor endnu et par kendte ansigter ventede hos 
Annelise og Bent Tholander, som igen i år hav-
de stillet deres bolig til rådighed for selskabeligt 
samvær under indtagelsen af de traditionelle 
gule ærter.  

 

Helt traditionelle var de dog ikke - de var væ-
sentligt bedre!! Peter Lund styrede som altid 
aftenens forløb med snapseritual m.m. mens 
Flemming gjorde sit bedste for at få os til at 
synge rent. 
 
Peter Lund overrakte vores træner, Leif, en lille 
opmærksomhed og takkede for hans utrætteli-
ge indsats i salen og fremhævede dens betyd-
ning for, at der stadig er liv i gymnastikken. 
 
Alexander Foss mindepokal, som oprindeligt 
var tildelt Palle Bruun, blev af Peter overrakt til 
Annelise og Bent som en påskyndelse og tak 
for et fortræffeligt arrangement og med ret til at 
opbevare pokalen i det kommende år.  
 
Efter nogle hyggelige timer afsluttedes aftenen 
med afsyngelse af fanesangen. 

 

    
 

    
 

     Annelise Tholander, Flemming Pahus, 
Kaj Lauritzen, Sidenius, Erik Hermansen, 

Bent Tholander, Høje Formand 

Neble, Leif, Michael Tholander,      
Keld Serup (skjult), Søe, 

Flemming Andersen, Brockhuus  
 

Sten Vestergaard Andersen fotograferede, og Peter Lund har gemt sig i mængden. 
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Veterantraktor 
 

 
Det tunge arbejde i skoven kræver mere ma-
skinkraft end vor gamle havetraktor ”den sorte 
ridder” kan klare. Inspektionen har derfor i no-
gen tid været på jagt efter en egentlig traktor. 
Valget faldt på en fin gammel Massey -
Ferguson 35, som er bygget i 1960.  
 

Den har kraft til transport af store stammer og til 
at kunne trække de træer ned, som stormene 
har væltet delvis, så kronerne er filtret ind i hin-
anden. Men det er en følsom gammel dame, så 
den må kun bruges af medlemmer, som er om-
skolet til den.  

 
 

 

 

Brænde til 
pejse og ovne 
 
Der har været god om-
sætning af brænde til 
pejse og ovne. Inspek-
tionen sælger i 1 meter 
længder, i triller og som 
kløvet tørt brænde klar 
til brug. Det skyldes nok 
de rimelige afhent-
ningspriser, så nu sko-
ver vi atter for at fylde 
stablerne op.  
 

Har du behov,  
så kontakt os. 

 
Vi kan sikkert også 

klare særlige ønsker. 
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Opgradering af lejren fortsætter 
 
Også i denne vinter er der stor aktivitet i lejren. 
Selvom sidste vinter gav et virkeligt løft til stan-
darden for bygning 2 og 3, hviler inspektionen 
ikke på laurbærrene. Her i februar måned har vi 
fortsat renovering i bygning 1. Den fik i 2010 en 
gennemgribende forbedring med nyt tag og iso-
lering af vægge og gulv i depotmessen. Men der 
var dengang ikke penge til officersmessen og 
depotrummene ved indgangen. Derfor fortsætter 
vi nu med disse lokaler. 
 
I lighed med bygning 2 og 3 er gulvene hugget 
op, underlaget er gravet ud, og der er lagt fla-
mingoskum, hvorefter et nyt betongulv er støbt 
over. I officersmessen lægges et mørkt trægulv, 
mens gulvet i indgangspartiet epoxybehandles. 
Væggene isoleres med 10 cm rockwool afslut-
tende med en træhylde, som i bygningen i øvrigt. 
Indgangspartiets nye betongulv vil sammen med 
gulvet i depotmessen blive behandlet med epo-
xymaling, på samme fine måde, som for bygning 
2 og 3. Og så er der også fundet midler til en ny 
hvid dør i bygningens østgavl, som lejrens andre 
døre. 

 

Officersmessen renoveres skånsomt med re-
spekt for dens kendte udseende. Der lægges et 
nyt trægulv af samme mørke farve som det gam-
le, og de grønne bænke rundt om bordet gen-
etableres.  
 
Som sidste større opgave vil inspektionen retab-
lere vejen fra lågen og ind til lejren, som har væ-
ret gravet op i forbindelse med opgradering af 
den elektriske installation, samt give lejrgaden en 
ansigtsløftning. I den egentlige lejrgade mellem 
to rækker brosten vil vi lægge et vandsugende 
underlag af små granitskærver. Det, forventer vi, 
vil være prikken over i’et. Så skal der blot friskes 
noget vægmaling, og lejren er klar til sit 100 års 
jubilæum. En begivenhed, som afholdes 13.-14. 
maj 2016. 
 
Foranlediget af renoveringen er de effekter, som 
er nedtaget fra officersmessen bragt til Tøjhus-
museet, hvor de under foreningens arkivar Rune 
Iversens opsyn er registreret, og deres historiske 
værdi for foreningen bedømt. Nogle af effekterne 
vil blive genopsat i messen for at minde os om 
vore historiske rødder, mens andre vil blive op-
magasineret eller smidt ud. 
 

    
 

Sandbjerginspektøren forsøger at leve op til inspektionsdelen af hans titel 
 

 

 HUSK 

Generalforsamlingen - den 30. april 
(se side 3) 
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Bøftur 
6. december 2014 

 

I invitationen til årets bøftur lød det blandt an-
det: ”årets højdepunkt, hvad angår kryptiske 
udfordringer og andre finurligheder”. Dette hav-
de sidste års vinder Birger tilsikret ved at forfine 
et tidligere set setup - nemlig 2 stykker O-kort 
foldet som et julehjerte, hvor de 2 kortudsnit var 
forskudt ca. 200 m, og hvor det ene kort var 
nordvendt, mens det andet var sydvendt. Po-
sterne var selvfølgelig fordelt på de 2 kort - og 
på begge sider. Som de sidste detaljer var post 
7 ikke indtegnet; hvilket man senere vil få mu-
lighed for at forstå - og posterne 4 og 15 og po-
sterne 9 og 13 var samme post, dog på hver sin 
side af kortet. 
 

Birger gav en kort, præcis instruktion, som blev 
afsluttet med, at dumme spørgsmål ville resul-
tere i et strafminut. Birger havde dog overset én 
detalje - at der sidder et opdateret Rude Skov 
O-kort lige indenfor døren; hvilket nogle af de 
først startende nåede at få lidt glæde af. 

Den gode løber - måske nogle af de andre, 
ville straks have registreret orienteringen af de 
2 kortudsnit, identificeret at kun post 3, 11 og 
12 var kun på det sydvendte kort; og markeret 
disse med dobbeltcirkler - herefter relativt 
”overført’ post 11 til ’forsiden’. Dernæst overført 
posterne 8, 10 og 16 til ’forsiden’, samt relativt 
”overført” post 2. I denne proces vil dobbeltpo-
sterne også være blevet ”opdaget”! - og nu ha-
ves de fleste af posterne på ”forsiden”. (kom-
mentar 1: Se det er en rigtig bøfturs-
instruktion). Posterne tages derefter i række-
følgen 1, 6, 8, 5, 14, 16, 9/13, 4/15, 2 på nord-
vendt kort og derefter 3, 12 og 11 på sydvendt 
kort - i alt 13 poster, som talte som 15. 
 

For undertegnede (#9) gik det ikke helt sådan; 
efter 3 poster stod jeg næsten tilbage ved start 
og tiden ”var opbrugt”; men jeg syntes dog, at 
udfordringen var for god; så efter at have løbet 
tilbage til begge dobbeltposterne lykkes det 
komme i mål med et ”fyldt” klippekort - og 105 
strafminutter! Kai (#8) og Peter (#7) syntes og-
så, at de ville finde alle posterne - og da løbstid 
var = alder, gav det nogle slemme strafpoints. 
Høje Formand Aksel (#1) derimod lod sig ikke 
slå ud af Birgers finurligheder og formåede med 
flere minutter i overskud at komme i mål med 11 
poster og blev dermed året bøfvinder; ligesom 
den erfarne Erling (#3) også med tid i overskud 
hjemtog 9 poster. NEOH (#2) var den, som for-
måede at udnytte sin tid bedst og nåede også i 
mål med 11 poster (kommentar 2: Bøfture vin-
des ikke af debutanter men af erfarne, grå-
sprængte medlemmer!). 
 

Hvad hed den, som havde bagt de brune kager? 
De nærliggende muligheder var Mie og Birger; 
men hvis man læste kontrolklippene grundigt, 
ville man af klippene fra post 12 til 16 kunne læ-
se at det var LOUIZ som havde bagt. At såvel 
Nis (#6) som Peter havde noteret sig bogstaver-
ne på mange af posterne med de udleverede 
blyanter; skulle vise sig at være nytteløst! 
 

Efter indtagelse af såvel fast som flydende blev 
dagen med tilstødende påhæng i flot solskin af-
sluttet på Toppen af Høje Sandbjerg med sang. 
 

Tak til Birger for en god udfordring. 
Christian 
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Birger (banelægger), Christian, Nis, Johan (som ikke løb O-løb), Erik, Aksel og Peter 
 

       
 

Birger, Aksel (Høje Formand og vinder), Nis, Niels-Erik, Kai, Vagn og Erling 
 

       
 

Kontrolkortet, hvor en af opgaveløsningerne skulle findes. Ingen fandt ud af det. 
 

Navn Alder Starttid Måltid Sparede 
min. 

Evt. 
tidsstraf 

Poster I alt Placering 

Aksel Iversen 63 10.39 11.38 4 - 11 11 1 

NEO Hansen 67 10.41 11.48 0 - 11 11 2 

Erling Heidler 73 10.35 11.45 3 - 9 9 3 

Vagn Laursen 72 10.32 11.45 - 5 11 6 4 

Erik Folkersen 70 10.38 11.50 - 10 9 -1 5 

Nis Schmidt 56 10.40 11.44 - 40 12 -28 6 

Peter Werling 68 10.36 11.56 - 60 15 -45 7 

Kai Willadsen 62 11.38 12.58 - 100 15 -85 8 

Christian Saxe 49 10.43 12.04 - 105 15 -90 9 

Jørgen Nielsen     Med barn       
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Feltsportssektionens årsmøde 2015 

Den 9. januar afholdt feltsportssektionen sit årsmøde. 10 personer mødte frem for at gennemgå: 

 Inspektørens beretning om aktiviteter i 2014. Selve beretningen kan ses på hjemmesiden. 
 

 Her var årets højdepunkt genoptagelse af AS P7 med suveræn sejr til AS, samt vores tilba-
geerobring af feltsport tronen ved DM Feltsport, hvor vi i HE fik Ulrik som danmarksmester 
og Christian Saxe som nr. 2 og sammen med Kai Villadsen vandt de holdkonkurrencen. 
 

 Planer og aktiviteter for 2015: Disse fremgår også af hjemmesiden. 
 

 Afslutningsvis var der dejlig natmad serveret af feltinspektørinde Inger. 

 
 
 

 
På billedet ses fra v.:  

Erling Heidler, 

Peter Bjørn, 

Johan Goth,  

Torkild Glaven,  

Jørgen Nielsen,  

Birger Hoff.  

Dernæst afdelingen for 
høje pander  

Henrik Plenge,  

Nis Schmidt,  

Carsten Sveding, samt  

Troels Christiansen 

 

 
 

 

AS-film nu tilgængelige 
på DVD 

 
Gennem mine mange år som medlem, har jeg 
identificeret en række filmoptagelser fra forenin-
gens "liv". De ældste findes kun i officielle regi-
stre eller som omtale i AS-bladet, mens senere til 
gengæld er overdraget gennem "generationer" 
som anvendelige filmstrimler. De er nu konverte-
ret til DVD formatet. De formentlig ældste opta-
gelser er dele fra 1930-erne af den gamle AS- 
xxxx 

 
skyttefilm, og de seneste er fra 1990, derefter 
blev adgang til råfilm besværlig. Videoformater 
overtog "scenen", og fra mit arkiv har jeg uddra-
get optagelser fra 1996 - 2005. Siden blev der 
ikke tid til at filme. 
 
Samlingen af "film" stammer fra en række foto-
grafer: Ingolf Boysen, Mogens Falck, Thorkil 
Sestoft, Poul Eibye, (Ukendt) Folk & Værn, og fra 
nyere tid Karnov, Jørgen Møller, Bjørn Westh, 
Rohbech og undertegnede. 
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Arbejdet med at opspore og identificere de man-
ge optagelser er gennemført over en årrække, 
og jeg har tidligere jævnligt omtalt resultaterne i 
nærværende blad. Det tekniske arbejde med 
overspilning og restaurering er sket indenfor de 
seneste år, og arbejdet tog fart for alvor i 2014, 
da Inge og Jørgen Pangels Mindelegat beslutte-
de at støtte den del af arbejdet, der krævede pro-
fessionel medvirken for at opnå et rimeligt kvali-
tetsniveau. Mit arbejde har som normalt været 
ulønnet. 
 
AS-bestyrelsen har været holdt løbende oriente-
ret om arbejdet og om, at der i december blev 
overleveret 19 DVD-skiver med dokumentation til 
Kay Søren Nielsen, dækkende små 7 timer fær-
dige film fordelt på 19 titler. Mine direkte omkost-
ninger er dækket af legatet, og foreningen har 
fået tilført yderligere midler til distribution. 
 
Min hensigt med at udføre arbejdet, der har kræ-
vet "nogle måneders" indsats, har været at sikre  

materialet for foreningens gamle medlemmer og 
som inspiration for den yngre generation. Det 
kan ikke komme på tale at lægge optagelserne 
"på nettet", som nogen nok ville foreslå, dertil 
har vi ikke fornødne rettigheder. Som underlæg-
ningsmusik er bl.a. anvendt en gammel kompo-
sition af Aug. Gjørup fra 1911 "Akademisk Skyt-
temarch", indspillet af pianisten Jakob Westh. 
Kay Søren Nielsen har desuden skaffet tilladel-
se til at benytte marchmusik indspillet af 8. Re-
giments genoprettede musikkorps. Skyttesigna-
let, der indleder alle filmene, er indspillet af 
Svend Melbye. 
 
I skrivende stund afventer jeg hvorledes AS-
bestyrelsen vil stille materialet til rådighed for 
medlemmerne. Indtil der måtte foreligge en af-
gørelse, er jeg rede til herfra - ved direkte hen-
vendelse fra interesserede medlemmer - at pro-
ducere kopier til en pris af 10 kr. pr stk. (plus 
evt. porto). Se også listen over de 19 titler. 
 

3363 Henrik Franck 
 

Kort præsentation af 19 film vedrørende AS og Høje Sandbjerg 
 

Nr. Tid Navn (År)  
 

A 01  21¼ 4 fugleskydninger filmet af G615 Karnov (57, 62, 64, 65) 

A 02 31¼ Bjerget 1961 - 1990 filmet af H Franck (61, 68, 77, 80, 81, 82, 82, 82, 85, 86, 87, 88, 

88, 88, 90) 

A 03 32¾ Westh & Møller Bjerget 1959 - 1964 (59, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 64) 

A 04  29 M. Falcks film om Idrætsafdelingen (46, 47, 47, ?, ?, 48, 49, ?, 49, 49) 

A 05  13½ M. Falcks film om Gymnasterne (48, ?, 49, 50, 50,50) 

A 06  15½ I.7 - AS  i Ystad 15. maj 1960 

A 07    5 Parade på Christiansborg 5.5.1990 

A 08  45½ Rohbecks film om HJVK 6301 i årene 74-89 

A 09    9 Rohbeck HJVK 6301 på Høje Sandbjerg (80, 81, 82, 82) 

A 10    3 I.7 - AS Tävling Revingehed 1946 

A 11  27½ Skyttefilm 1943 

A 12  18 Uddannelse af befalingslotter (48-49) 

A 13  23½ Fra DDSG&Is skyttefilm 1941 (Denne er en midlertidig udgave, som kan forbedres 

teknisk, når jeg bliver klogere. Indholdet bliver ikke ændret) 

A 14  34½ 5 stævner AS - P7 (46, 47, 49, 60, 97) Uddrag af nr. A 04, A 06, A 10 og A 15) 

A 15  12 AS-P7 stævne 1997 Kalvebod (ren video) 

A 16  42¾ Arbejder på Bjerget 96 - 04 (ren video) 

A 17  27¾ Personer og begivenheder på Bjerget 96 - 05 (ren video) 

A 23  29½ Rundtur på Høje Sandbjerglejrens 16 tdr. land 2001 (ren video) 

A 24  29½ Opførelse af Villaen - fra Kalvebod 97 til Bjerget 98 
 

I alt 7½ time (ca. 6¾ time uden de gentagne scener i nr. A 09 og 14) 
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Bøftur 
7. december 2014 

 
 
Jubilarportvin 

 

 
 

 

 
 
Høje Formand 
overrækker 
legater til 
 
Formand X³ 
 
 

og 
 
 
Formand X² 
 
mens Kjæften 
og inspektøren 
for hjemme- 
værnssektionen 
ser til, 

 

Endnu en gang lykkedes det hjemmeværns-
sektionen at gennemføre en rigtig god, me-
get hyggelig og munter Bøftur.  
 
Kjæften styrede det hele med vanlig fasthed, 
og vi nåede alle ritualerne. Det blev en X-
formændenes dag - især i forbindelse med 
legatuddelingen. Som det ses på billederne 
overrakte Høje Formand legater til: 

 Rødvinslegatet (ældste deltager):  
Formand X³ Mogens Løppenthien. 

 Portvinslegatet (næstældste deltager): 
Formand X² Steen Kledal. 

 Bøflegatet (for god indsats gennem 
årene): X-formand Erling Heidler. 

De øvrige legater - kaffe-, cognac- og cigar - 
tildeltes: 

 Anders Poulsen 

 Niels-Erik O. Hansen og 

 Kjæften Rune Iversen. 
 
Det var blot synd, at andre aktiviteter denne 
gang havde medført, at deltagerantallet var 
meget beskedent - det laveste nogensinde. 
Det må være muligt med lidt aktiv agitation at 
få flere til at møde op næste gang ? 
 

 

 

 

og 
 
 

X-formanden 
kæmper med 
bøffen og de 
tre medfølgende 
snapse. 

 
 
 
 
 
 

og 

 

 
Anders og Niels-Erik har 

endnu ikke fåetderes legater 
 

og Birger Vorm underholder 
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”9. april” 
AS særforevisning 

24. februar 2015 
 
Efter at have modtaget billetterne og nydt en 
meget velsmagende øl på ”The Shamrock Inn” 
kæmpede vi os gennem menneskemængderne 
frem til Dagmars sal 3. Med i alt 102 deltagere 
fra AS, hjemmeværnet og Våbenhistorisk Sel-
skab var der fuldt hus i biografen. Man kan i 
denne terrorfokuserede tid måske undre sig lidt 
over, at der slet ikke var nogen kontrol med, 
hvem der kom ind i salen - men det viste sig jo 
at være de rigtige. 
 
Kay Søren Nielsen indledte med en god, kort 
og kontant gennemgang af forhistorien og for-
udsætningerne op til ”9. april” og handlingerne 
på selve dagen. 
 
Og derefter fulgte filmen ”9. april”. Efter at have 
set de første 1½ afsnit af ”1864” - og derefter at 
have opgivet - kunne man jo godt have bange 
anelser om, hvad en instruktør kunne få ud af 
”9. april” - men det behøvede man ikke.  
 
Det viste sig at være en meget sober film, som 
på sandsynligvis realistisk måde viste både de 
kritisable politiske forhold, hærens stil og til-
stand dengang, soldaternes tvivlsomme og kor-
te uddannelse, beslutningsgrundlaget og che-
fernes begrænsede handlemuligheder og kam-
pens vilkår, som nok blev fremstillet meget rea-
listisk. Man så oven i købet hen mod slutningen 
en høflig og næsten venlig tysk officer. 
 
Jeg skal ikke her anmelde filmen, men jeg sy-
nes, at det var en god oplevelse at se den - og 
kan som sådan godt anbefale andre at se den 
også. Og dog - når det er sagt, kan det meget 
vel være, at den taler mest til den interesserede 
gruppe, som vi unægtelig udgjorde - og at den 
muligvis vil blive anderledes vurderet af den 
”almindelige” befolkning eller af ungdommen, 
som ikke har samme forhåndsindsigt i forholde-
ne. 
 
Tak til Christian Bergqvist og hjemmeværnssek-
tionen for initiativet og til ”Inge og Jørgen Pan-
gels Mindelegat” for deres støtte til meget vel-
lykket aften. 

3740 

 
 

Arrangøren Christian Bergqvist taler 
med ældste deltager Per G.H. Vinther 
på ”The Shamrock Inn”. 

 

 
 

 
 

Den fyldte sal 
 
 

Det er ikke til at se 
det, hvis man ikke 
lige ved det - - - 
 
- - - men det er altså 
Kay Søren i mørket 
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Sidste skydedag og  
aller allersidste skydedag. 

 
Den 1. november var det formelt sidste 

langdistance dag, og mange var mødt op for at 
prøve at forbedre resultaterne inden vinterstop-
pet. De, som havde kontrolleret vejret hos DMI, 
fortalte at udsigten lød på let tåge om formidda-
gen, men det skulle klare op henad eftermidda-
gen, så flere gjorde klar på 300 m banen i for-
ventning om at kunne skyde. 
 
På 200 m banen kunne skiverne ses, men kun 
med besvær, og alle fik tilsvarende ringe resul-
tater, ikke noget med at forbedre resultat, så de 
trænede og ventede på den lovede opklaring. 
På 300 m banen fordampede optimismen efter-
hånden, som tågen ikke lettede, men blev tæt-
tere, og til sidst opgav selv den mest stædige 
og fortrak til klubhuset med dets muligheder for 
kaffe og den traditionelle kage, Pia havde bagt 
en glimrende tærte, som hurtigt gled ned sam-
men med mismodet over en uheldig dag. 
 
Snakken gik omkring det at 300 m skydningen 
ikke var gennemført og at der måtte gøres no-
get ved det. Lynhurtigt blev det vedtaget at der 
måtte komme endnu en sidste skydedag med 
de samme regler som i dag, selvom at det be-
tød udgifter til endnu en kage.  
 
 

Som sagt så gjort, den 22. november var AS 

igen i gang med 200 og 300 m skydningerne, og 
denne gang var sigtbarheden god og stemnin-
gen høj. En enkel satsede hårdnakket på bedre 
resultaterne på 300 m og det gik fint, indtil vag-
ten kom og meddelte, at vi ikke havde lejet den 
bane denne dag. Det medføret en stressende 
samtale mellem vagten og skytten, som dog fik 
lov til at fortsætte, men ligeså godt kunne havde 
stoppet. Koncentrationen var brudt. 
 
Bortset fra den episode var det en god dag, og-
så selv om der ikke var hjemmelavet kage til 
kaffen. Til gengæld havde Morten Hammer taget 
udstyr med, så man optisk kunne se slitagen på 
riffelgangene og - lige så vigtigt - eroderingen af 
patronkammeret. Hvis starten af riflingerne er 
slidt ned så patronen først bliver fanget senere 
kan det medfører ustabilitet på kuglebanen. Der 
var en enkelt, som blev lidt overrasket over, hvor 
slidt piben var, men så havde han da en god 
begrundelse for manglende resultater. 
 
Det vil være en god ide, at lave den undersøgel-
se med jævne mellemrum, så skytterne ved, 
hvornår det er på tide at ompibe riflen. 

3813 Lund 
 

 

 
 
 
 

 HUSK 

Generalforsamlingen - den 30. april 
 

(se side 3) 
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Ikke meget udsigt - hvor er skiverne ? - rammer jeg mon noget ? 
 

    
 

Mat stemning og triste miner i SKAK-huset 
 

    
 

 Hvor slidt er den ? Kager mv. 
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Juleskydning 2014 
 

 
 

Finn styrer skiver og penge 
 

 
 

Skydestandpladserne var fuldt besat 
 
 

Den 16 december valfartede AS’er store og 
små til den traditionsrige juleskydning i 
DGI.byen. 
 

Først skulle skiven skydes,  
siden skulle ganen nydes. 

 
Igen i år måtte juletræet stå for skud, bog-
stavligt talt, både riffel og pistol brugte de 
små grantræer med stjernen som mål, men 
med den lille forskel, at pistolhuller talte ind 
ad og riffelhuller talte ud ad. Det har vist 
noget at gøre med, at det er nemmere at 
ramme med riffel. 
 
Det længste bord i klublokalet blev hårdt be-
lastet med frosne æbleskiver, gløgggryde 
og ovn til at varme æbleskiverne. Den 
svenske kok eller hans danske stedfortræ-
der havde gæsteoptræden ved ovnen og 
rørte også i gryden med det resultat, at alle, 
der ville have gløgg og æbleskiver, kunne få 
det, efter at de havde stillet våbnet vel at 
mærke.  
 
Alle hyggede sig, og flere prøvede lykken 
flere gange med det resultat, at der næsten 
ikke var nok juletræer. En hurtig ekspedition 
til en kopimaskine klarede den krise. 
 
Der blev hurtigt travlt hos ham, som kontrol-
lerede resultaterne, og det betød, at vi an-
dre havde tid til hyggesnak eller skyttesnak, 
før resultaterne var klar. Samtidigt blev 
præmierne lagt frem til beskuelse, og Finn 
forklarede, hvordan præmierne ville blive 
fordelt. Faktisk var det ret simpelt.  
 
Der var fire kategorier, pistol med eller uden 
anlæg, riffel med eller uden anlæg og ingen 
opdeling i alderskategorier. Der var 12 
præmier, og den, der først blev kaldt op for 
at modtage vores hyldest, kunne vælge fra 
alle ”hylder” og så fremdeles. Derfor starte-
de vi med førstepladserne, og tredje plad-
sen for pistol med anlæg havde et nemt 
valg. 

3813 Lund 
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Resultater langdistance 2014 
 

 
 

 6 skytter gennemførte skyttekongeskydningen i 2014. 

 Tre skytter opnåede guld, de øvrige sølvmedalje.  

 Yderligere 14 skytter deltog i medaljeskydning I uden at fuldføre.  

 Skyttekonge blev 3745 Finn Scheibye. 
 

 
 

 Tre skytter skød 10 resultater eller flere og blev dermed placeret i medaljeskydning II.  

 Herudover skød seks skytter mindst tre serier og får tildelt handicap point for 2015.  

 Heraf kvalificerede de tre sig til et klassemærke indenfor DGI.  

 Årets vinder af medaljeskydning II blev 3745 Finn Scheibye.  
 

 
 

 

 
 

 I Schmiegelow pokalen, opnår skytterne 
point i forhold til, hvor meget det skudte re-
sultat er højere end det forud for året tildelte 
handicaptal.  

 I 2014 blev 4315 Regin Gaarsmand suve-
ræn vinder med 79 point 

 
 
 
 

 Der skydes om Collet pokalen ved to 
skydninger.  

 Hver skydning er på 10 skud i tre stillin-
ger.  

 I 2014 blev 3745 Finn Scheibye vinder 

af Collet-pokalen. 

Medaljeskydning I
15 ligg. Svensk 10 ligg. ialt

Nr. Navn 1 2 3 300 m 3x5 3+3+4 kn.3 min. Stå. 2 min. 1 2

3745 Scheibye 146 146 146 148 141 138 90 47 46 100 50 50 1248 Skyttekonge 2011

4230 Hvamstad 142 136 136 146 133 128 89 47 44 98 50 50 1199 Guldmedalje

4315 Gaarsmand 142 141 141 142 135 126 83 43 43 97 48 48 1189 Guldmedalje

3512 Mørup 141 137 134 143 133 117 77 42 39 96 49 49 1157 Sølvmedalje

3793 Hammer 135 133 133 141 128 120 79 43 35 99 48 48 1142 Sølvmedalje

3881 Fjeldborg 129 128 128 146 142 123 79 44 38 99 45 39 1140 Sølvmedalje

Dansk 5 ligg. 30 sek.<   Nordisk program   >

Medaljeskydning II

Skydning nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genn. H.cap 2015 Klassemærke Placering

3745 Scheibye 146 146 146 144 144 144 143 143 142 141 143,90 139 Friskytte 1

4230 Hvamstad 142 138 137 136 136 135 135 134 133 132 135,80 131 Friskytte 2

3512 Mørup 141 137 134 128 128 128 127 127 125 124 129,90 125 Guld 3

4315 Gaarsmand 142 141 141 141 141 140 140 140,86 139 Friskytte

3898 Worsaae 142 137 133 137,33 139

4001 Pia Vaaben 140 138 137 137 137 137 135 135 135 136,78 133

3793 Hammer 135 133 133 131 130 129 124 130,71 129 Guld

3881 Fjeldborg 129 128 128 128,33 130

4195 Datcu 128 126 109 121,00 123

Hcp. 

2014

Opnåede

point

4315 Gaarsmand 131 79

3745 Scheibye 139 54

3512 Mørup 126 52

4230 Hvamstad 132 34

3793 Hammer 130 15

3898 Worsaae 137 5

Schmiegelow pokalen
Handicap pokalen

Skydedato 10-maj-14 13-sep-14 I alt Placering

3745 Scheibye 271 275 546 1

3881 Fjeldborg 237 248 485 2

4230 Hvamstad 254 254 3

3901 Bannow 208 208 4

Collet-pokalen
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 Foss pokalen blev med tre sejre vundet af 3745 Finn Scheibye.  

 4001 Pia Vaaben, 3512 Svend Mørup og 3793 Morten Hammer opnåede hver en sejr.  

 Ola Hvamstad vandt i 2013 og kunne efter statutterne ikke deltage i konkurrencen i 2014. 
 

 
 

 Ved skydningerne om xxx pokalen tildeles dagens bedste skytte 3 point, nr. to 2 point og nr. 
tre 1 point.  

 Kampen om pokalen blev tæt med fire skytter, der opnåede mellem 8 og 10 point.  

 4001 Pia Vaaben vandt en kneben sejr med 10 point, samme resultat, som nr. 2, 4230 Ola 
Hvamstad. 

 

 
 

 I 2014 kæmpede blot to skytter om Poul Glesners mindepokal.  

 3793 Hammer genvandt pokalen, selv om han var handicappet af en dårlig skulder og ikke 
kunne skyde i store dele af forårs semestret.  

 3512 Svend Mørup har dog valgt at handicappe sig selv, da han skyder i tre stillinger på 200 
m, selv om statutterne foreskriver, at skydningerne kan skydes liggende. 

 
 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 Gennem- Sejre/plac.

Skydedato 12-apr-14 26-apr-14 24-maj-14 23-aug-14 11-okt-14 25-okt-14 snit

3745 Scheibye 140 144 143 147 143,5 3

4001 Vaaben 144 144,0 1

3512 Mørup 143 142 139 141,3 1

3793 Hammer 131 134 141 135,3 1

4230 Hvamstad 145 143 141 143,0

Foss-pokalen

1 2 3 4 5 6 7 8 Point Plac.

Skydedato 05-apr-14 31-maj-14 21-jun-14 16-aug-14 06-sep-14 20-sep-14 04-okt-14 18-okt-14 i alt20-09-2014 04-okt-14

4001 Pia Vaaben 137 138 140 137

2 3 2 3 10 1

4230 Hvamstad 142 135 135 126 133

3 1 3 1 2 10 2

4315 Gaarsmand 141 140 140

3 3 3 9 3

3512 Mørup 125 141 137 128 128

2 3 2 1 8 4

3793 Hammer 133 124 131 135 129

1 1 2 1 5 5

3881 Fjeldborg 129

2 2 6

XXX-Pokalen

Handi- Resul- Place-

< 200 m > 300 m cap tat ring

3793 Hammer 144 141 141 141 6,0 573,0 1

3512 Mørup 141 137 128 143 7,5 556,5 2

Poul Glesners mindepokal

(Veteranpokalen)
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 15 skytter opnåede point i terrænskydninger i 2014.  

 Herudover deltog fire skytter, som ikke opnåede point.  

 Både feltskyttepokalen og portvinspokalen blev i 2014 vundet af 3745 Scheibye. 
 
 
 

 
 

 HUSK 

Generalforsamlingen - den 30. april 
 

(se side 3) 
 
 

 

Ændringer til adresse, telefon og mail 
skal sendes til kontoret. 

 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
bedes dette også meddelt kontoret. 
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3745 Finn Scheibye 40(4) 40(5) 28(5) 22(3) 41(5) 36(4) 40(5) 31 31

4230 Hvamstad 35(5) 34(4) 30(4) 29(2) 35(3) 18 18

3881 Fjeldborg 33(3) 17(3) 23(4) 28(3) 26 27(4) 17 17

3990 Vaaben 32(2) 21 20(2) 26(5) 31(1) 34(4) 14 14

3793 Hammer 38(5) 25 35(5) 37(2) 12 12

3898 Worsaae 31(1) 29(1) 34(5) 28(1) 32(1) 9 9

3512 Mørup 28(1) 39(3) 32(2) 30 6 6

4195 Datcu 33(3) 12 22 28(3) 30 6 6

4312 Freyja G. Larsen 18(4) 18(2) 21 6 6

4315 Gaarsmand 23 33(4) 23(1) 21 5 5

4001 Pia K. Vaaben 26 29(2) 24(2) 4 4

3894 Baasch 32(3) 3 3

4276 Palle Jensen 34(2) 2 2

4392 Jens Øelund 8 6(1) 13 1 1

4188 Peter Antonius 17(1) 22 22 1 1

Feltskyttepokalen

Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal
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Skydeprogram for langdistanceskydning forår 2015 
 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 
 

Lørdag d. 14. marts 3. forårsterrænskydning, KSC  
Tilmelding til  
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 21. marts  1. skydedag, 300 m 
Tilmelding til  
finn@Scheibye.dk til kaffe og kage! 

 

Søndag d. 22. marts 
 

DGI DM 15 m pistol, Vingsted Udtagne skytter 

 

Lørdag d. 28. marts 
 

Alm. træning, 200 m Stående træning og hurtigskydninger 

Lø.- sø.  
d. 28.-29. marts 

DGI DM 15 m riffel, Vingsted Udtagne skytter 

Skærtorsdag 
d. 2. april 

Geværterræn, Vigersted 
Tilmelding til  
mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 4. april 
1. Foss, 15 skud liggende, 
300m 

 

 

Lørdag d. 11. april 
 

1. xxx 3x5 skud, 200m Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. 

Lø. - sø.  
d. 11.-12. april 

HSS åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg. 
finn@Scheibye.dk for info 

Lørdag d. 18. april 
2. Foss, 15 skud liggende, 
300m 

 

 

Lørdag d. 25. april 
 

2. xxx 3x5 skud, 200m  

 

Lørdag d. 2. maj 
 

Collet 3x10 skud, 300m  

 

Lørdag d. 9. maj 
 

200 m træning P7 Dansk hovedskydning under kommando 

Lø.- sø.  
d. 9.-10. maj 

KSF åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg.  
finn@Scheibye.dk for info 

Lørdag d. 16. maj 300 m træning P7 
Svensk hovedskydning under komman-
do 

 

Lørdag d. 23. maj 
 

3. xxx, 3x5 skud, 200m  

Lørdag d. 30. maj 
3. Foss, 15 skud liggende, 
300m 

Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. + indsk. 
200m 

Søndag d. 31. maj Geværterræn Øst, Jægerspris 
Tilmelding til  
mhammer@post3.tele.dk 

 

Lørdag d. 6. juni 
 

P7 træning, 3x5 skud, 200m Ingen 300 m skydning 

 

Lørdag d. 13. juni 
 

AS-P7 2015, Revingehed Alle mand af hus!! 

Lørdag d. 20. juni 
Sidste sk.dg. 4.xxx. 3x5 skud, 
200m 

Point til Schmiegelow pokalen tæller 
dobbelt. 

Lø. 27. juni -  
sø. 5. juli 

Landsskyttestævne, Vingsted  

  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:finn@Scheibye.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:finn@Scheibye.dk
mailto:finn@Scheibye.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
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Træningstid lørdag kl. 13.00 – 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 

skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel.  

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træ-

ningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 

Åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, 

hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale kan skydninger til skyttekonge-

skydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
 

 

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
 

 

 

Reservér allerede nu alle AS-datoerne (se side 4) i kalenderen 
 

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

 
 

 

 

Servicemeddelelse 
 

Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol 
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse 

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

  

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


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


