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Nr. 1 - Marts 2016 - 80. årgang 
 

Forsidebillede: Bjerget 100 år - se side 4-5 

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

Vigtigt: 
 

Indkaldelse til 
 

Akademisk Skytteforenings ordinære generalforsamling 
 

som afholdes 

 

torsdag den 28. april 2016, 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 af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 25 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

kl. 18.30 Inden generalforsamlingen serverer gymnastik-  og hjemmeværns-

sektionerne en varm ret med øl eller vand og kaffe -  samlet pris 50 kr. 
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise,  

men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen 

senest 20. april til kontoret  

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

 
 

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

Lige så vigtigt:  
   
 
  

 

 
         Se side 4 - 5 
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Som det har været orienteret i de seneste numre af bladet har 

Høje Sandbjerg lejren 100 års jubilæum i år. Dette fejres på Bjerget 
 

 

13. maj 2016. 

 

 Program for eftermiddagen: 
 

 13.00 Mindehøjtidelighed ved Barfredstenen 
 Derefter til 16.00 Reception i lejren 

 
Der er inviteret en del særlige gæster, myndigheder, samarbejds-
partnere, naboer, venner m.fl. 

 
Alle AS medlemmer er også meget velkomne til at deltage. 
 

 Du vil blive mødt på Høje Sandbjergvej af en P-vagt - parkering i 
lejren vil være reserveret særligt inviterede gæster. 

 Indgang til området sker ad stien fra Høje Sandbjergvej til Top-
pen. 

 Vær på plads i god tid før kl. 13.00. 

 Det vil betyde en mindre gåtur i terrænet fra parkering til Barfred-
stenen - vi anbefaler derfor praktisk påklædning og passende 
fodtøj egnet hertil. 

 Gaver frabedes  
- vi ønsker i stedet god medlemsindsats i de næste 100 år. 
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Høje Sandbjerg lejrens 100 års jubilæum  
fortsætter om aftenen, hvor 
 

alle AS medlemmer 
inviteres med ledsager til 

 

Festmiddag 
13. maj - kl. 18.00 

 

 Middagen i lejren vil omfatte  
 forret 
 carvery buffet 
 ost og kaffe 
 inkl. drikkevarer. 
 
Der er et beskedent deltagergebyr på kr. 150,- p.p. 
 

Tilmelding senest 28. april 
Ved indbetaling af gebyr - med navne på deltagere - til 
giro 5033551 eller bank: Reg, nr. 1551 konto 5033551. 
 

 Du vil også her blive mødt på Høje Sandbjergvej af en 
P-vagt, som anviser parkering - parkering i lejren er re-
serveret til de, som ikke kan gå dertil selv (meld dette 
ved tilmelding). 

 Det vil betyde en mindre gåtur ad vejen fra parkeringen 
til lejren - vi anbefaler derfor praktisk påklædning og 
passende fodtøj egnet hertil. 

 Husk sangbogen - den ny sangbog vil kunne købes. 
 

Vi håber meget, at mange medlemmer vil komme 
og være med til at gøre dagen festlig. 

 

Jubilæumsarbejdsgruppen 
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   Afdøde   
 

 4292 Arne Jensen 20. november 

 4477 Peter Havsteen 5. januar 
 

 Æret være deres minde 

 
 
 

 

 

 
 

Runde fødselsdage 2016 
 

 7. marts 4261 Kim Drejer Nielsen 40 år 

 14. marts 4494 Jesper Oxbøl 30 år 

 15. marts 3813 Niels Lund Christensen 60 år 

 18. marts 3147 Viggo Neble Jensen 80 år 

 20. marts 4244 Martin H. Larsen 35 år 

 24. marts 4386 Troels Myken 45 år 

 26. marts 4336 Peter C. Schr. Larsen 25 år 

 29. marts  4245 Mogens N. Juel. Camre 80 år 

  2. april 4393 Lene Enggaard Nielsen 60 år 

 12. april 3649 Jørgen Høegh 70 år 

 12. april 4496 Tjalfe H. Nielsen 25 år 

 21. april 4498 Kristijan Vukovic 20 år 

 29. april 3898 Lars Worsaae 55 år 

 5. maj 4320 Jens Frydenvang 30 år 

 6. maj 4469 Yan de Pagh 45 år 

 8. maj 4308 Arne Hjersing Hansen 65 år 

 10. maj 4363 Claus Hansen 45 år 

 14. maj 4321 Nicolai Zaar Nielsen 40 år 

 15. maj 4091 Katja K.M. Toftegaard 45 år 
 

Til lykke 

 
 

 
 
   
 
  

 

 
           Se side 4 - 5 
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Planlagte arrangementer i det kommende år 
 

 

2016 
19. marts  13.00 Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

2.-3. april  Sandbjerg Arbejdsweekend Bjerget 
 

28. april  18.30  Foreningen  Spisning Bjerget  (se side 3) 

 19.30  Foreningen  Generalforsamling  Bjerget  (se side 3) 
 

30. april   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget / Rude Skov 
 

13. maj 13.00 Foreningen Bjerget 100 år - reception Bjerget  (se side 4) 

 18.00 Foreningen Bjerget 100 år - middag Bjerget  (se side 5) 
 

17. maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

14. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

18. juni  Foren+Sky+Fsp AS - P7/SKIF Kalvebod / Bjerget 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften Bjerget 

25. juni 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

25. august 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

30. august 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

September  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Brønshøj Skole 

Sept. / okt.  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

1.-2. oktober   Feltsport Stævne: Orienteringsbiathlon Bjerget / Rude Skov 

8.-9. oktober  Skydning Universitetsmatch Ulfborg 

29. oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

3. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 

4. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skole / Lyngby 

13. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 

 

2017 
Januar  Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Februar  Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsp.inspektør 

 

 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

HUSK: Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. 

kan også ses på  www.as-kbh.dk 

  

http://www.as-kbh.dk/
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Nytårskur 
 

9. januar 2016 
på Bjerget 

 
 

 
Sidste års genoptagne tradition for gennemfø-
relse af nytårskur blev fortsat i år, dog med lidt 
færre fremmødte. I år havde ca. 45 personer 
lagt vejen forbi Bjerget den 9. januar, hvor vi på 
tværs af inspektionerne havde et par hyggelige 
timer under indtagelse af et glas Crémant de 
Bourgogne samt kaffe og æbleskiver. 

 

 Sandbjerginspektøren havde fået ansvaret 
for vejret, og det var lykkedes ham at få et 
tyndt lag nysne til at pryde vores flotte sted.  
 
 Tak for hjælpen til Mie og Birger Hoff samt 
min kone Karen Vibeke. 

Formanden 
 

 

Porto 
 
Nu til dags er der ikke så mange mennesker i 
Danmark, som bruger porto/frimærker til forsen-
delser. Men der bruges porto til udsendelse af 
kontingentopkrævningen fra foreningen, hvis du 
da ikke allerede har tilmeldt dig Betalingsservice 
eller en anden form for automatisk betaling via 
din bank. 
 

 Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde 
kontingentopkrævningen til Betalingsservice. 
Hvordan gør man ? 
 

 Den bedste løsning er nok at gå ind på 
http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/ 
bliv-medlem. Her er et link til Betalingsservice, 
som er let at udfylde med dine data, hvorefter du 
får opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får 
tilmeldingen lavet inden girokortet udsendes, skal 
du stadig betale det første girokort på ”gammel-
dags vis”. 

Sponsorindtægter til AS 
 
Du kan generere sponsorindtægter til AS 
uden at det koster dig noget! 
 
 I maj nummeret af AS bladet blev det be-
skrevet, hvordan du kan støtte foreningen ved 
at tilmelde dit Dankort til Klubliv Danmark. 
 
 Foreningen vil gerne have den støtte, så 
find det gamle blad (nr. 2-2015, side 5) frem 
og læs, hvordan du tilmelder dig. Gerne både 
dit eget og din eventuelle partners Dankort. 
 
 Hvis du ikke kan finde bladet, så skriv 
venligst en mail til kassereren, så vil jeg sen-
de dig et særtryk af indlægget. 

 
 

3448 Scheibye, kasserer 
 

http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
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Juleafslutning - 8. december 2015 

 
 
Leif sørgede som sædvanligt for, at de syv 
gymnaster, der var mødt frem i salen, fik opar-
bejdet en sund appetit til aftenens videre forløb.  
 
 Årets kandidat til Krafts mindepokal for flid 
og godt kammeratskab - Sonny Due - kunne 
desværre ikke deltage i aftenens videre forløb, 
så han fik pokal og fad overrakt i salen af Peter 
Lund. 
 
 Efter et velfortjent bad begav vi os til Lyng-
by, hvor endnu et par kendte ansigter var mødt 
frem hos Annelise og Bent Tholander, så delta-
gerantallet blev fordoblet. Igen i år havde Anne-
lise og Bent stillet deres bolig til rådighed for 
aftenens selskabelige del, der helt traditionelt 
bød på gule ærter indtaget under hyggeligt 
samvær. 
 
 Peter Lund styrede som altid aftenens for-
løb med snapseritual m.m., og under overræk-
kelsen af en lille opmærksomhed rettede han 
en tak til vores træner, Leif, for hans utrættelige 
indsats i salen og fremhævede dens betydning 
for, at der stadig er liv i gymnastikken. 
 
 Aage Bruun pokalen blev, med ret til at op-
bevare pokalen i det kommende år, overrakt af 
Peter til Annelise og Bent som en påskyndelse 
og tak for et fortræffeligt arrangement. Efter 
nogle hyggelige timer afsluttedes aftenen med 
afsyngelse af fanesangen. 

3147 

 
 

”Til fremme af flid og 
dygtighed i gymnastik.” 

 
Tydeligvis en sætning af ældre årgang. Den 
står på sølvpokalen, som stadig gives sammen 
med et sølvfad, som ”kammeratskabs-pokal” 
hvert år til en af foreningens gymnaster. Selv 
om jeg måske ikke helt opfylder indholdet af 
sætningen, var det en stor ære for mig at mod-
tage den. 
 
 Tak til foreningen, medgymnasterne og ikke 
mindst vores meget kompetente lærer, Leif. Ud 
over den egentlige gymnastik er det utroligt be-
rigende at høre små og store bemærkninger om 
dette og hint, som kommer både under selve 
gymnastikken og i omklædningsrummet af en 
flok af meget kloge, erfarne og vidende med-
gymnaster. Samtidigt er det enormt hyggeligt. 
Endnu en gang tak. 

4379 Sonny Due 
 

 

 Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30  
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7, dren-
gesal 105 (indgang A og via musikloka-
let til drengegymnastiksalen). 

 

 Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 
Korsager Skole, Husum, indgang Gislin-
gevej 16 (fælles indgang kl. 17.00 præ-
cis og fælles udgang ca. kl. 18.20). 
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Rydningsweekend 2.-3. april 
 

 
 
 

’  
 

 

Arbejdet i skoven over vinteren har efterladt 
en række store grenbunker, som ikke er 
kønne at se på. Da træernes tynde grene 
indeholder hovedparten af de salte og næ-
ringsstoffer, der er suget op af jorden, og da 
afbrænding ikke er godt for miljøet og kun er 
tilladt i de 3 vintermåneder, er løsningen at 
hugge grenene til flis. Sandbjerginspektio-
nen har derfor lejet den store flishugger, du 
ser på billedet, i weekenden 2.-3. april. Men 
det er en sulten maskine, og kræver derfor 
mange raske hænder til løbende at fodre 
den med grene. 
 
 Forårets komme betyder også, at det er 
tid til at etablere telt i gårdhaven igen. Det 
solide stativ har stået der vinteren over, men 
nu skal teltdugen lægges på. Og det er også 
noget, som kræver mange hænder. 
 
 Oprindeligt var det tanken at gøre for-
årsrent og blandt andet pudse vinduer. Men 
med flis-hugning og teltopsætning er der ik-
ke tid til det, så vi lader i år forårsrengørin-
gen klare af professionelle. 
 
 Sandbjerginspektionen har forbedret 
mulighederne for oplagring og brug af byg-
ning 5, ved dels at øge arealet af loftet og 
dels bygge en fast trappe. Det vil der være 
mulighed for at se og bruge af deltagerne på 
rydningsweekenden. 
 

På gensyn  
lørdag-søndag 

2.-3. april. 

 
 

 
   

 
  

 

 
         Se side 4 - 5 
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Forbedringer i mandskabsmessen 
 
Som tidligere omtalt i Bladet, har inspektionen 
forbedret forholdene i mandskabsmessen. Pej-
sen er fornyet, og der er lydisoleret med plader 
i loftet mellem spærene og under bordene. En-
delig har inspektionen anskaffet 48 behagelige 
stabelstole til brug i stedet for bænkene. 
 

Stole i stedet for bænke. 
 
For mange ældre medlemmer er bænkene en 
integreret del af lejren. De er også praktiske og 
simple. Man kan sidde mange på dem, og de 
tager ikke skade af skolebørn og spejdere. 
Men modne brugere, med ømme rygge og som 
skal sidde længe, har udtrykt ønske om kom- 
xxxx 

fortable stole. Den løsning, Sandbjerginspekti-
onen har valgt, er at lade bænkene forblive, 
men at anskaffe stabelstole, som med en lille 
vogn, nemt kan flyttes ind i messen, når der er 
brug for det. Det vil kræve lidt flytning, mellem 
forskellige brug af messen, men skønnes at 
ville kunne bevare stolene meget længere. 
 
 Tiden vil vise, om det er det rette kompro-
mis. Men nu er forudsætninger tilstede, for at 
alle kan blive tilfredse. 
 
 Vi glæder os til - ved generalforsamlingen 
28. april - at kunne vise mandskabsmessen fra 
sin bedste side 
 

 
 

 

NEKROLOG 
 
 
 
 

4291 Arne Jensen 
 

 18. august 1935 - 20. november 2015 
 

 

 

Kendt af få i AS, men hans bidrag til udbyg-
ning og vedligehold af Høje Sandbjerg er vel-
kendt og værdsat af mange. 
 
 Arne kom con amore - i begyndelsen som 
hjælp til Sandbjerginspektøren i midten af 
halvfemserne. Træfældning, brændekløvning 
og stabling var indledningen til et samarbejde 
gennem mere end 15 år. Mange gange var 
han med i arbejdsgrupperne på Bjerget, men 
kun sjældent stak han hovedet frem; han ar-
bejdede bare uden megen snak. Da bygning 1 
efter renovering af gavlen på bygning 2 så 
sølle ud, trådte han generøst til og fik gavlen 
udskiftet. 
 
 Hans baggrund var søfarten som befrag-
ter for C.K. Hansen og senere ØK m.fl. Allige-
vel løste han mange fysiske opgaver på en 
stilfærdig og uselvisk facon på Bjerget. 

 

 Medlem blev han først, da den daværen-
de formand i 2010 overkom foreningsvedtæg-
ten og for en stund retablerede ordningen 
med livsvarigt medlemskab for Leif Berg Sø-
rensen og Arne under hensyn til deres værdi-
fulde, men atypiske tilknytning til foreningen. 
 
 Arne arbejdede derefter i to-tre år ugent-
ligt sammen med Lars Worsaae med vedlige-
holdelse på grunden, indtil Arnes ryg sagde 
stop. Siden har han haft flere perioder med 
helbredsproblemer, som han tilsyneladende 
var ved at arbejde sig ud af, da en kortvarig 
svækkelse stoppede hans liv. 
 
 Arne var sine venners ven, bundhæderlig 
og yderst hjælpsom overalt, hvor han kom 
frem. Foreningen må være ham stor tak skyl-
dig. Æret være hans minde. 
 

3363 Henrik Franck, ex. Sandbjerginspektør 
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Købes hos kontoret 

4817 0017 / 2037 7717 / kontor@as-kbh.dk 
eller spørg i sektionerne eller på Bjerget 

 
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  
 

 

Historie- 1911 Udsolgt 
bøger 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 

 
 

 

   Historiebogen 1861-2011, 

Høje Sandbjerg bogen 

og den ny sangbog 
 

 

 

 
   

 
  

 

 
         Se side 4 - 5 
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Den 13. maj 2016 fejrer Akademisk Skytteforening, at foreningen har 
haft skøde på Høje Sandbjerglejren i 100 år. Foreningen fik et løfte på 
lejren i 1914, et gavebrev i 1915 og så det endelige skøde i 1916. 
 
 

Selve lejrens historie og bygningshistorie er 
særdeles velkendt og først og fremmest velbe-
skrevet. Senest med stor akkuratesse og kær-
lighed af Henrik Franck i ”Høje Sandbjerglej-
ren. Et højdepunkt i Søllerød Kommune tilhø-
rende Akademisk Skytteforening”. Udgivet af 
Akademisk Skytteforening, Sandbjerginspekti-
onen 2002. Efter denne publikation er der ikke 
noget uoplyst at skrive om i forbindelse med 
selve lejren og lejrens bygningers historie un-
der Akademisk Skytteforenings ejerskab.  
 
 Derimod er omstændighederne og bag-
grunden for, at Akademisk Skytteforening fik 
løfte på Høje Sandbjerg, mindre velkendte. 
Denne lille artikel forsøger at give et billede af 
tiden op til 1. verdenskrig set med Akademisk 
Skyttekorps øjne og i den forbindelse de relati-
oner, der førte til, at Sofie Karoline Henriette 
Barfred-Pedersen (1833-1916) forærede en del 
af sin ejendom til Akademisk Skytteforening i 
1914, samt at der ud over giveren af jorden 
også var en stifter af lejren. 

 
Hvad skal det det nytte 

 
Siden 1864 har debatten om forsvaret været 
skarp. Viggo Hørups kendte bemærkning 
”Hvad skal det nytte?” om forsvarsbevillingerne 
i Folketinget i 1883 giver et øjebliksbillede af 
debatten og holdningerne til forsvaret af Dan-
mark i perioden op til første verdenskrig.  

 

 
 

Henriette Barfred-Pedersen, ca. 1910 
 
 Debatten drejede sig om, hvorvidt det var 
muligt at forsvare Danmark, og - hvis man men-
te, at det var muligt - hvorledes forsvaret da 
skulle indrettes. Specielt var spørgsmålet om 
nytten af et fæstningsværk omkring København 
til debat. Debatten om Københavns befæstning 
var således ikke blot et spørgsmål om, at Dan-
mark skulle forsvares, men også om hvorledes. 
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En kreds af stærke kvinder  
viser vejen 

 
For at bryde dødvandet i debatten havde en 
kreds af kvinder i 1882 taget sagen i egen hånd 
og havde påbegyndt en indsamling til ”Styrkel-
se af Danmarks Forsvar”. Indsamlingen resulte-
rede i en gave i form af otte moderne fæst-
ningskanoner. I 1884 stiftedes ”Den frivillige 
Selvbeskatning til Forsvarets Fremme”, som 
frem til 1894, hvor der blev indgået et forlig om 
forsvaret mellem Venstre og Højre, nåede at 
indsamle 1.448.725,53 kr. 
 

Forsvarskommissionen af 1902 
 
Forliget i 1894 mellem Højre og Venstre betød, 
at Landbefæstningen ikke måtte udbygges. 
Fæstningen blev derfor ikke færdiggjort efter 
planerne. For at løse problemerne med forsva-
rets ordning og få belyst de forskellige mulig-
heder og synspunkter nedsattes i 1902 en for-
svarskommission, der udgav sin betænkning i 
1908. Debatten og kommissionens arbejde re-
sulterede i loven om hærens og søværnets 
ordning fra 1909. Ifølge loven skulle landbe-
fæstning nedlægges i 1922. 
 

Holdningen til forsvaret 
 
Generelt i befolkningen var der det, man i dag 
ville kalde en positiv holdning til forsvaret, men 
også et ønske om, at de bidrag, man ydede, 
var til gavn.  
 
 For skytteforeningernes og for Akademisk 
Skytteforenings vedkommende ville man gerne 
bekræftes i, at det, man trænede i, var relevant. 
De almindelige skytteforeninger trænede i rif-
felskydning. Af deres formålsparagraf fremgik 
det, at skytteforeningerne skulle udbrede fær-
dighed i skydning for at styrke evnen og viljen 
til at forsvare fædrelandet hos de unge mænd, 
der skulle indtræde i hæren. At dette af hæren 
blev betragtet som noget positivt, ses af, at det 
ved sessionerne blev noteret, hvem der havde 
stået i skytteforening. 
 
 Et mere markant udsagn findes i en brev-
veksling mellem Akademisk Skytteforening og 
xxxxxxx 

Krigsministeriet i foråret 1899, hvor Akademisk 
Skytteforening beder om ministeriets opfattelse 
af værdien af foreningens arbejde i forbindelse 
med landets - særligt Københavns - forsvar. 
Baggrunden for henvendelsen var, at Akade-
misk Skytteforening søgte om tilskud fra Kø-
benhavns Magistrat fra fonden ”Frivillige bidrag 
til Borgervæbningens fremme”. Fonden var stif-
tet i forbindelse med nedlæggelsen af Køben-
havns Borgervæbning i 1870. Nedlæggelsen af 
borgervæbningen efterlod Akademisk Skytte-
korps i et slags vakuum. Korpset var stiftet som 
en del af forsvaret af København. Nu eksistere-
de denne ramme ikke mere. 
 
 Krigsministeriet udtalte den 27. april 1899 
bl.a. følgende:  
”- - - at det meget paaskønner det af Forenin-
gen udførte frivillige arbejde - - - 
- - - at det formener, at den tilvejebragte For-
svarskraft med Nytte vil kunne anvendes paa 
forskellig Maade i Forsvarets Tjeneste, særligt 
ved forsvaret af Kjøbenhavn.” 
 

Den moderne krigs profet 
 
En fra Siam i 1910 hjemvendt meget succesrig 
ingeniør, Aage Westenholz (1859-1935), mente, 
at forsvaret skulle omstruktureres i lyset af den 
moderne tekniks nye landvindinger. I en nekro-
log over Aage Westenholz i The Times omtaltes 
han som ”the profet of modern warfare”. 
 
 Han foreslog i foredrag og pjecer (”Forsvar 
og Folkesjæl” 1910), at der skulle oprettes frivil-
lige mobile motortransporterede korps bevæb-
net med rekylgeværer, som ville være i stand til 
at tage kampen op mod en indtrængende fjende 
overalt i Danmark.  
 
 Aage Westenholz kastede sig meget mar-
kant ind i debatten om et moderne forsvar ved 
for egne midler at oprette et sådant korps i 
1908. Det såkaldte ”Korps Westenholz”. 
 
 Inden oprettelsen af sit korps havde Aage 
Westenholz dog allerede i 1907 skænket Aka-
demisk Skyttekorps 20.000 kr. til indkøb af re-
kylgeværer (10 stk.), samt givet løfte om at er-
holde alle udgifter til rekylgeværernes drift. 
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Kredsen omkring 
Aage Westenholz 

 
Kredsen omkring Aage Westenholz er interes-
sant på mange måder. Det var i samtiden 
usædvanligt, at man så at sige pendlede mel-
lem Siam og Danmark og samtidigt så levende 
og interesseret fulgte med i den hjemlige debat.  
 
 Forklaringen skal måske søges i den hjem-
lige kreds af kvinder, specielt kredsen omkring 
hans mor, søstre og søstrenes veninder og fa-
milier, der alle gjorde sig meget markant be-
mærket i den hjemlige forsvarsdebat. Kvinde-
sagen gik hånd i hånd med forsvarssagen. Det 
var en kvindekomite, der begyndte de første 
indsamlinger til støtte af materielindkøb til for-
svaret (Kvindekanonerne), og i 1907 dannedes 
Danske Kvinders Forsvarsforening, der fik ca. 
50.000 medlemmer, som foretog indsamlinger 
blandt sine medlemmer i 1907, 1913 samt i 
1914 med Christian 10.’s søstre, prinsesserne 
Thyra og Dagmar, i spidsen for en speciel ind-
samling til udrustningen af en udvidelse af 
Akademisk Skyttekorps. 
 
 Korpset kunne nu mandskabsmæssigt stille 
en bataljon, men manglede udrustningsgen-
stande og uniformstilbehør, specielt kapper. 
 
 Denne kreds af kvinder, der dels var be-
slægtede, dels veninder, havde deres boliger 
eller sommerboliger nord for København. Her 
havde de selskabelig omgang med en række af 
tidens konservative politikere og officerer.  
 
 Af stor betydning for kredsen blev be-
kendtskabet med den i 1901 nyudnævnte adju-
dant for Generalinspektøren for Fodfolket, 
premierløjtnant Erik With (1869-1959), som på 
officersskolen havde været klassekammerat 
med den senere kong Christian 10. Erik With 
beordredes samtidigt med sin tiltrædelse som 
adjudant for generalinspektøren til at være sko-
leforstander for Akademisk Skyttekorps, en 
post han bestred i to år. Erik With blev udnævnt 
til kaptajn i 1908 efter at have gjort general-
stabstjeneste og geledtjeneste. I 1911 blev han 
chef for generalstabens efterretningstjeneste 
samtidigt med, at han i 1911 vendte tilbage til 
Akademisk Skyttekorps som chef for korpset. 
 

Akademisk Skyttekorps 
og hæren 

 
Listen over hærens officerer, der som chefer, 
skoleforstandere, ledere af korpsets skoler og 
instruktører virkede i Akademisk Skyttekorps i 
tiden op til og under 1. verdenskrig, viser en 
meget tæt forbindelse mellem hæren og korp-
set. I dette korps samledes foruden en række 
studerende fra Københavns Universitet også de 
fleste unge mennesker, der ønskede en offi-
cersgerning.  
 
 Der var på dette tidspunkt optagelsesprøver 
til en række uddannelser herunder til hærens og 
søværnets officersskoler. For at forberede sig til 
optagelsesprøverne gik man til ”Kursus til ek-
samen ved hæren og flådens officersskoler”. 
Det mest søgte kursus var Galster & Holbølls, 
men der fandtes også andre eksempelvis Thor-
stens og Rothes kursus, som Erik With havde 
frekventeret. Hovedfaget i disse kurser var ma-
tematik og naturfag. Medens de unge officers-
aspiranter forberedte sig til optagelsesprøverne, 
var det almindeligt, at de indskrev sig på Kø-
benhavns Universitet for at læse filosofikum. De 
meldte sig endvidere ind i Akademisk Skyttefor-
ening og foreningen ”To Løver”, en konservativ 
fraktion under Studenterforeningen, som var 
særligt optaget af det sønderjyske spørgsmål.  
 
 Denne kreds af unge mennesker kom såle-
des til at kende hinanden grundigt gennem de 
fælles filosofikumforelæsninger, de fælles øvel-
ser og skydninger i Akademisk Skyttekorps, i en 
fælles interesse for Sønderjylland og gennem 
kammeratligt og selskabeligt samvær i og uden 
for Studenterforeningen. Senere kunne de unge 
officerer af hæren blive beordret til tjeneste i de-
res gamle korps som chefer, skoleforstandere, 
ledere af kommandoskolen, skytteskolen eller 
eksercerskolen. Alle kendte alle, der var person-
lige og familiære bånd. Man giftede sig med 
venners søstre eller kusiner, og når man forlod 
Universitet for at tiltræde en stilling i København 
eller i provinsen, havde man sidenhen et lands-
dækkende netværk af tidligere akademiske 
skytter. I en garnisonsby kendte officererne ty-
pisk præsterne, dommerne, lægerne, sagfører-
ne og gymnasielærerne, der havde gjort tjene-
ste i korpset.  
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 Det står således klart, at der var et særde-
les nært forhold mellem hæren, hærens office-
rer og Akademisk Skyttekorps før hærordnin-
gen af 1909, som først efter 1909 muliggjorde 
aftaler mellem Krigsministeriet og frivillige 
korps. 
 

Rekylgeværet, en forudsætning 
for de frivillige korps 

 
I Danmark havde officeren, den senere krigs-
minister V.H.O. Madsen og rustmester Bjarnov 
eksperimenteret med udviklingen af selvlade-
geværer og maskingeværer, som de kaldte 
henholdsvis rekylkarabiner og rekylgeværer. I 
modsætning til andre konstruktører brugte de 
ikke vandkølende kapper på deres geværer, 
hvilket bevirkede, at vægten på deres våben 
blev holdt nede. Det danske rekylgevær for ryt-
teriet M. 1903 havde således kun en vægt ca. 9 
kg. Et let maskingevær sammenlignet med de 
øvrige landes maskingeværer. 
 

Rekylgeværet og 
den danske hær 

 
Rekylgeværet var en videreudvikling af fod-
folksgeværet. Det er derfor interessant, at man 
i Danmark først indfører rekylgeværet ved Kø-
benhavns Landbefæstning i 1893 og i 1896 til 
flåden og søbefæstningen, selv om rekylgevæ-
rerne havde svært ved at levere den ønskede 
kontinuerlige ild, man anså for påkrævet i flan-
keringsstillingerne. Først i 1903 efter en række 
troppeforsøg indfasedes rekylgeværet ved det 
danske rytteri. Forklaringen på, at man valgte 
rytteriet til at afprøve rekylgeværenes taktiske 
værdi, skal søges i rekylgeværernes forbrug af 
ammunition. Der var behov for pakheste til at 
transportere ammunitionen på. 
 
 Efter at man i 1903 havde færdiggjort for-
søgene ved rytteriet, bemærkede Generalin-
spektøren for Rytteriet, at maskingeværer også 
ville være af stor betydning for andre våbenar-
ter. Generalinspektøren for Fodfolket interesse-
rede sig for andet end våben. Han var en ken-
der og beundrer af Ellehammer-motorcyklen. 
Han ønskede derfor troppeforsøg med motor-
cykler og rekylgeværer og bad om tilladelse til 
xxxx 

at indkøbe to motorcykler. Forslaget blev sendt 
til udtalelse hos direktøren for Artilleriets tekni-
ske Tjeneste, der mente, at forsøget skulle om-
fatte fire motorcykler og fire rekylgeværer. Han 
meddelte endvidere, at man allerede havde 
overvejet at indføre cykler og rekylgeværer ved 
fodfolket for at gøre afdelingerne let bevægeli-
ge. Forslaget gik derfra videre til generalstaben, 
der anbefalede, at forsøget blev gennemført. 
Imidlertid meddelte Krigsministeriet i april 1906, 
at det ikke ønskede forsøgene gennemført! 
 

Troppeforsøg med et lettere 
og mere mobilt fodfolk 

 
Der er ikke tvivl om, at man i hæren havde øn-
sker om et mere mobilt og slagkraftigt fodfolk. 
Der var udført en række troppeforsøg med æn-
dringen af oppakningen for den enkelte soldat 
for at reducere den samlede vægt af oppakning 
og udrustning.  
 
 Man kan tolke de danske troppeforsøg med 
at lette vægten af udrustningen for den enkelte 
soldat som et ønske om et fodfolk med større 
bevægelighed og ildkraft, der kunne imødegå 
en fjende umiddelbart efter en landsætning eller 
indrykning i Jylland. For hvad skulle formålet 
med større mobilitet være, hvis man står stille i 
en fæstning? 
 
 Man kan måske gætte på, at der var dele i 
hæren, der ønskede et mere offensivt forsvar, 
samtidigt med at de var bevidste om, at Køben-
havns Fæstnings dage var talte med forsvars-
forliget, som bestemte, at fæstningen skulle 
nedlægges i 1922, og at man derfor måtte se ud 
over 1922. Samtidigt repræsenterede ønsket 
om et mobilt og slagkraftigt fodfolk det syns-
punkt, at hele Danmark skulle forsvares, hvad 
der var bred enighed om i kredsen omkring We-
stenholz. 
 

Hærens omstilling til 
ordningen af 1909 

 
Loven af 1909 krævede en ændring af mobilise-
ringsapparatet og mobiliseringsplanerne. Alt 
skulle organiseres så hurtigt som muligt, selv 
om hærordningen ifølge loven først skulle im-
plementeres, ”så snart forholdene gør det mu- 
xxxx 
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ligt”. Der var fra lovgivers side ikke sat tidsfrist, 
men i løbet af 1910 var planerne så meget på 
plads, at generalstaben begyndte planlægnin-
gen en stor alarmeringsøvelse, hvor de nye 
planer skulle afprøves. 
 

De frivillige korps 
 
Hærordningen af 1909 gjorde det muligt for 
Krigsministeriet at træffe aftaler med frivillige 
korps. En sådan bestemmelse kom naturligvis 
ikke pludseligt og ikke af sig selv ud af den blå 
luft. Akademisk Skyttekorps og Korps Westen-
holz havde eksisteret inden hærordningen af 
1909, Akademisk Skyttekorps siden 1866, 
Korps Westenholz dog først fra 1908, men før 
1909 havde der ikke været nogen aftale om, 
hvorledes korpsene kunne eller skulle anven-
des i tilfælde af krig eller mobilisering.  
 
 At der i disse to korps var et ønske om at 
optræde som en samlet enhed i en konfliktsitu-
ation frem for at indgå i hærens almindelige 
bataljoner og kompagnier er selvindlysende. 
 
 Specielt for Akademisk Skyttekorps, der 
bestod af ikke-mobilisable medlemmer, havde 
det fra korpsets oprettelse været meningen, at 
man ønskede at optræde samlet under egne 
førere ved et forsvar af hovedstaden. Allerede 
fra 1904 arbejdede man med planer om at mo-
bilisere et korps. I begyndelsen af 1908 nedsat-
te Akademisk Skytteforening en komite, der 
skulle udarbejde en mobiliseringsplan for Aka-
demisk Skyttekorps. 
 
 Efter at planen var udarbejdet, fremsendte 
man den under hånden til Krigsministeriet. Mi-
nisteriet erklærede sig villig til en forhandling. 
På en ekstraordinær generalforsamling 15. de-
cember 1909 i Akademisk Skytteforening, be-
sluttede generalforsamlingen at give bestyrel-
sen bemyndigelse til at fremsætte et tilbud til 
Krigsministeriet om at indgå en overenskomst 
om at stille et korps til rådighed for hæren i til-
fælde af mobilisering.  
 
 Overenskomsten mellem Krigsministeriet 
og Akademisk Skytteforening blev underskre-
vet den 1. august 1910 af Akademisk Skytte-
forenings bestyrelse og den 13. august 1910 af 
Krigsministeriet. 

Overenskomster mellem Krigs-
ministeriet og frivillige korps 

 
Overenskomsten med Akademisk Skyttefor-
ening og Krigsministeriet er den første overens-
komst, der blev indgået efter § 230 i loven om 
hærens ordning af 1909. Man kan sige og me-
ne, at § 230 var blevet skræddersyet til Akade-
misk Skyttekorps. Da loven blev udarbejdet, var 
der ikke andre korps!  
 
 Overenskomsten stillede Akademisk Skyt-
tekorps ”- - til Raadighed for Hæren i Tilfælde af 
dennes Mobilisering”. Af særlig interesse er det 
imidlertid, at Akademisk Skytteforening også 
skulle holde en ”- - så stor Styrke som muligt 
rede til hurtig Anvendelse i tilfælde af Alarme-
ring, medens en Sikringsstyrke blev sammen-
draget.”! 
 

Parallelle løb mellem 
Akademisk Skytteforening 

og hærens officerer 
 
For Akademisk Skytteforening var overens-
komsten en anerkendelse af det arbejde for-
eningen og korpset havde udført for at kunne 
optræde og virke som et anerkendt korps un-
der egne førere.  
 
 I samarbejde med nogle af hærens yngre 
officerer havde man siden 1903 systematisk 
arbejdet på at udvikle Akademisk Skyttekorps 
til en militær enhed. Enhedsuddannelsen blev 
ud over udrykninger og øvelser med hæren 
også trænet ved stor- og langture af over en 
uges varighed.  
 
 Af særlig interesse var de såkaldte ”langtu-
re”, hvor korpset rykkede ud til øvelses- og 
marchture i Jylland og på Fyn. Disse ture var 
kun mulige på grund af stor velvilje fra begge 
militære ministerier, som gav tilladelse til lån af 
materiel og udrustning. Specielt er det interes-
sant at konstatere, at den oppakning og ud-
rustning, man medførte på disse langture, var 
en sammenblanding af udrustningsgenstande 
fra både hær og flåde. Blandt andet brugte 
man søværnets ransler og bagagesække og 
lod dele af udrustningen transportere på med-
følgende vogne. Tiltag der peger frem mod de 
xxxxx 
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forsøg med en lettere oppakning for fodfolket 
som hæren senere gennemførte. 
 
 Samarbejdet med de yngre officerer, der 
var tilknyttet Akademisk Skyttekorps, var til 
gavn for begge parter. I Akademisk Skyttefor-
enings regi kunne man afholde de troppefor-
søg, man ønskede. Når Krigsministeriet sagde 
nej til forsøg med rekylgeværer, kærrer og cyk-
ler til fodfolket, kunne man i Akademisk Skytte-
korps gennemføre forsøgene ved hjælp af 
korpsets medlemmer og Aage Westenholz’ 
penge. 
 
 Det betød utvivlsomt også meget, at korp-
set havde kongelig bevågenhed. Venskabet 
mellem Christian 10. og hans gamle ven og 
officersskolekammerat Erik With var uvurderligt 
for Akademisk Skyttekorps. Således overvære-
de Christian 10. både som kronprins og senere 
som konge ved flere lejligheder korpsets øvel-
ser og parader. Da Erik With i 1911 vendte til-
bage til tjeneste i København som chef for Ge-
neralstabens Efterretningssektion i Taktisk Af-
deling, blev han som omtalt samtidigt chef for 
Akademisk Skyttekorps. Som officer i general-
staben på en meget betydningsfuld post har 
han således kunnet sidde med på begge sider 
af bordet, når der forhandledes mellem de frivil-
lige korps og generalstaben. Ikke mærkeligt, at 
generalstaben roste Akademisk Skyttekorps 
mobiliseringsplan (udarbejdet af Erik With). 
 

Udenlandsk efterretningstjeneste 
og kontraefterretningstjeneste 

 
Den nyoprettede udenlandske efterretningstje-
neste og kontraefterretningstjeneste havde sin 
baggrund i efterretninger om voldsom spionage 
mod Danmark fra tysk og britisk side. I forbin-
delse med oprettelse af Statspolitiet i 1910 ind-
skærpedes det, at Statspolitiet skulle samar-
bejde med Generalstabens Efterretningssekti-
on, samt at chefen for Københavns Opdagel-
sespoliti skulle melde direkte til generalstaben, 
og at chefen for Statspolitiet stilles til rådighed 
for Generalstabens Efterretningstjeneste uden 
for København. Det var helt klart, at man havde 
behov for et net af meddelere, der kunne indbe-
rette om mistænkelige aktiviteter. Tilsynet med 
udlændinge var selvfølgelig vigtigt for en efter- 
xxxxxx 

retningstjeneste, men politiet havde i 1910 ikke 
et landsdækkende netværk.  
 
 Det havde kaptajn i generalstaben og chef 
for Akademisk Skyttekorps Erik With! Der er ik-
ke tvivl om, at Erik With benyttede sig af sit net-
værk af tidligere akademiske skytter, og at han 
ved hjælp af deres lokalkendskab opbyggede et 
netværk både nord og syd for grænsen.  
 
 Nyttige var specielt informationer fra med-
lemmerne af Akademisk Skytteforening, der og-
så var aktive medlemmer af To Løver. Denne 
forening hjalp hvert efterår dansksindede sles-
vigere med høsten. (Hvor solidt og omfangsrigt 
dette netværk var, ses måske bedst i oktober 
1943). 
 

De frivillige korps frem til 
krigsudbruddet 1914 

 
Arbejdet med at oprette frivillige rekylgeværbe-
væbnede korps overalt i Danmark under ledelse 
af Centralkomiteen må siges at være lykkedes. 
I 1914 kunne de frivillige korps under Central-
komiteen mønstre ca. 800 mand fordelt på 19 
korps. Dertil kom uden for Centralkomiteen: 
Akademisk Skyttekorps, Motorordonnanskorp-
set og Københavns Skytteforenings Rekylkorps.  
 
 Korpsene var naturligvis ikke alle lige store, 
men de dækkede hele landet og var både vel-
bevæbnede og trænede i brugen af det dansk 
fabrikerede rekylgevær, der først efter krigsud-
bruddet blev indført ved fodfolket. Da fristen i 
det tyske ultimatum til Rusland udløb 1. august 
1914, og de to lande de facto var i krig, gav 
Krigsministeriet ordre til at indkalde sikrings-
styrken og til at forøge fredsstyrken i Jylland og 
på Fyn. Da korpsenes overenskomster med 
Krigsministeriet kun trådte i kraft ved mobilise-
ring, var der derfor ikke tale om, at de frivillige 
korps blev inddraget ved sikringsstyrkens for-
mering.  
 
 Der var dog et par væsentlige undtagelser. 
Takket være en stor indsats fra Motorordon-
nanskorpset lykkedes det at bringe indkaldel-
sesordrerne til sikringsstyrken ud på under et 
døgn. For Akademisk Skyttekorps var situatio-
nen også anderledes. I deres overenskomst 
xxxxxxx 
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med Krigsministeriet stod der, at Akademisk 
Skytteforening skulle stille deres korps til rådig-
hed for hæren ved mobilisering, i alt ca. 335 
mand. Men der stod også, at de ved sikrings-
styrkens sammendragning skulle stille en så 
stor styrke som muligt klar til hurtig anvendelse 
i tilfælde af alarmering! Akademisk Skyttekorps 
blev derfor kaldt til mønstring. Tilstrømningen til 
korpset var imidlertid så stor, at man måtte op-
rette ekstraordinære skoler og oprette flere 
kompagnier, end der var forudset i overens-
komsten. 
 
 Det krævede først og fremmest penge. 
Depotet skulle udvides, der skulle anskaffes 
uniformer, kapper, støvler og undermundering. 
Resultatet af tilstrømningen til korpset blev op-
rettelsen af en skyttebataljon med fire skytte-
kompagnier, en rekylgeværafdeling samt to 
reservekompagnier. 
 
 Pengene og materiellet blev tilvejebragt 
ved indsamlinger blandt medlemmerne, men 
først og fremmest ved en storstilet indsamling 
til fordel for Akademisk Skyttekorps foranstaltet 
af Danske Kvinders Forsvarsforening under 
forsæde af Christian 10.’ søstre, prinsesserne 
Thyra og Dagmar. Man kan naturligvis kun 
gætte, men man aner Erik With bag dette ar-
rangement. Kongens søstre gør ikke sådan 
noget, uden at de har en aftale med deres bror 
om det. Man kan måske oven i købet mene, at 
deres forsæde i indsamlingskomiteen var et 
kongeligt ønske foranlediget af Erik With. 
 
 Resultatet af indsamlingen var overvæl-
dende. Ud over penge strømmede det også ind 
med praktiske gaver i form af meget nødvendi-
ge beklædningsgenstande.  
 
 I Akademisk Skytteforenings Aarsberet-
ning for 1914 nævnes den største enkeltståen-
de gave, som Akademisk Skytteforening mod-
tog:  

Ejendommen Høje Sandbjerg 
på 17½ td. land. 

 
 Ejendommen blev skænket af frk. Henriet-
te Barfred-Pedersen, ejerinden af Sandbjerg 
Gård, til brug for korpsets øvelser. 

Høje Sandbjerg 
 
Der havde i korpset længe været et ønske om 
en øvelsesplads uden for København. Byen 
voksede sig større, og for hvert år blev det lidt 
mere besværligt at afholde øvelser. Derfor var 
gaven fra frk. Henriette Barfred-Pedersen sær-
deles kærkommen. Hvem der havde stået fad-
der til ideen, kan naturligvis kun være gætte-
værk, men at kredsen omkring Aage Westen-
holz og specielt Erik With har haft noget med 
donationen at gøre, ses af et brev dateret 10. 
august 1918 fra Høje Formand til With: ”Aka-
demisk Skytteforening bringer herved Hr. 
Oberstløjtnanten en hjertelig Tak for det af dem 
til Foreningen skænkede Fotografi, der - med 
påskriften: Sandbjerg-lejrens stifter - er op-
hængt i messen paa Høje Sandbjerg. Billedet vil 
altid være et kært, synligt Minde om Korpsets 
Chef i de bevægede og frodige Krigsår og om 
en god Skyttekammerat.” 
 
 Erik With takker dagen efter 11. august 
1918: ”Jeg bringer herved Foreningen min Tak 
for den glæde, der er vedgaaet mig ved den 
smukke Maade, hvorpaa man har hædret mig 
ved Ophængningen af mit Billede på Høje 
Sandbjerg.” 
 
 Høje Sandbjerglejren kom på mange måder 
til at spille en stor, måske afgørende rolle i for-
eningens liv. Under 1. verdenskrig var den 
rammen om øvelsesaktiviteter, men også op-
bygning af lejren skabte et sammenhold om-
kring den lejr, man selv havde været med til at 
skabe. Det betød noget for selvforståelsen, at 
man kunne indbyde kongen og de udenlandske 
militærattacheer til lejren og stolt vise den frem. 
Efter 1. verdenskrig fortsatte livet i forening og 
korps.  
 
 Den store omvæltning kom udefra, da de 
frivillige korps blev forbudt ved lov i 1937. Det 
var et smerteligt øjeblik for mange gamle skyt-
ter, at deres uselviske indsats blev forkastet og 
nedgjort. Men det, at man havde Høje Sand-
bjerg, gjorde, at man trods alt havde et sam-
lingspunkt. Med opsigelsen af overenskomsten 
med Krigsmisteriet bortfaldt mulighederne for at 
låne materiel fra hæren. Et længe næret ønske 
om en udvidelse af lejren blev opfyldt i 1940, 
hvorefter man blev uafhængig af lån af telte og 
lejrmateriel fra hæren. 
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Erik With vender tilbage 

 
Udvidelsen af lejren hang sammen med opret-
telsen af en idrætsafdeling af det gamle korps. 
Idrætten og terrænsporten var del af en lands-
dækkende bevægelse, der fik næring efter 
Danmarks besættelse. I forbindelse med, at 
Erik With ville falde for aldersgrænsen 20. no-
vember 1939, lod han sig 3. maj 1939 vælge 
som formand for Akademisk Skytteforening. 
Ligesom han i sin tid af sin chef Palle Bertelsen 
var blevet beordret til at være skoleforstander i 
Akademisk Skyttekorps, ”beordrede” Erik With i 
1938 kaptajn P.V.T. Ahnfeldt-Mollerup, der 
havde gjort tjeneste i Akademisk Skyttekorps, 
til at blive chef for idrætsafdelingen, den senere 
terrænsportsafdeling, som i 1945 udvikledes til 
Christiansborgbataljonen. Erik With havde set, 
at de advarsler han var fremkommet med som 
hærchef, på basis af en meget solid efterret-
ningsvirksomhed, var blevet siddet overhørig af 
regeringen. Man kan heraf udlede, at han inden 
sin pensionering ønskede at planlægge et 
særdeles aktivt otium, hvor han forsøgte at 
genoplive det gamle korps gennem idrætsafde-
lingen og de gamle venner i Akademisk Skytte-
forening. 
 
 Høje Sandbjerglejren sikrede, at idrætsaf-
delingen, senere terrænsportsafdelingen, hav-
de et tilholdssted, hvor den under Ahnfeldt-
Mollerups ledelse uforstyrret kunne fortsætte 
de gamle aktiviteter fra korpsets tid. Lejren 
gjorde det muligt for Akademisk Skytteforening 
at opstille den såkaldte Christiansborgbataljon, 
der den 5. maj 1945 rykkede ind på Slotshol-
men. 
 
 For lejren betød tiden efter besættelsen, at 
den i udstrakt grad blev brugt til at skabe ram- 
xxxxx 

 
 

Erik With, ca. 1917 
 
 
mer for oprettelsen af først hjemmeværnsfor-
eninger og senere det statslige hjemmeværn. 
Også Danske Kvinders Beredskab og senere 
Danmarks Lottekorps gjorde flittigt brug af lejren 
og af instruktører fra det gamle korps og Chri-
stiansborgbataljonen. Af denne bataljon opstod 
fire hjemmeværnskompagnier. Et af disse, 
6301, kunne stadig træffe aftale om at stille en 
deling, hvor det enkelte medlem ikke havde 
kontrakt med hjemmeværnet, men med forenin-
gen. Sådanne medlemmer havde deres egne 
numre. 

 

3505, S. 177 
Kjæft LXVI 

Kay Søren Nielsen 
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Feltsportssektionens Årsmøde - 16 februar 2016 
 
Feltsportssektionen afholdt sit årsmøde tirsdag 
den 16. februar 2016 hos Feltsportsinspektøren 
i Holte. 
 
 Feltsportsinspektøren havde i god tid inden 
mødet udsendt indkaldelse med tilhørende 
dagsorden og bilag.  
 
Tilstede var følgende medlemmer: 

3572 Peter Werling, 
3740 Erling Heidler,  
3751 Torkild Glaven,  
4166 Nis Schmidt,  
4179 Jørgen Nielsen,  
4206 Carsten Svering, 
4297 Ulrik Nielsen, 
4318 Troels Christiansen,  
4431 Christian Saxe,  
4456 Peter Tscherning og  
4457 Jesper Linders. 

 
Ad dagsordenens pkt. 1.  
Valg af ordstyrer 

 
Erling valgtes som dirigent.  

 
Ad dagsordenens pkt. 2.  
Godkendelse af dagsorden 

 
Den på indkaldelsen foreslåede dagsorden 
godkendtes. 

 
Ad dagsordenens pkt. 3.  
Feltsportsinspektørens beretning 
 

Carsten aflagde beretning for sæsonen 2015 
(se også referater i bladet). Beretningen vi-
ste, at 2015 atter havde været en sæson 
med succes for sektionen med medaljer bå-
de nationalt og international. Antallet af med-
lemmer i sektionen er ved udgangen af 2015 
i alt 40 hvoraf 15 er regelmæssigt aktive i 
sektionens aktiviteter. AS-P7 i 2015 var en 
stor succes for sektionen, der endog var i 
stand til at forstærke et svækket svensk P7-
hold. DM-feltsport havde også pæn deltagel- 
xxxx 

se fra sektionen, og desuden var det afholdte 
åbne biathlonstævne en sportslig succes. Det 
skal også nævnes, at medlemmerne regel-
mæssigt deltager i træningsløbene under 
HPRD (se www.feltsport.dk) både som bane-
læggere og udøvere. Materialesituationen i 
sektionen er uforandret.  
 
 Feltsportsinspektørens sluttede sin be-
retning med at meddele, at han var villig til 
genvalg, men at sæsonen 2016 i så fald ville 
være den 6. og sidste sæson.  
 
 Beretningen gav anledning til gode be-
mærkninger og debat vedrørende sektionens 
aktivitetsniveau og mulighederne for at bibe-
holde dette på samme niveau som hidtil. Her 
blev især det store arbejde med bi-
athlonstævnet nævnt og ikke mindst det store 
arbejde som enkelte medlemmer gjorde for 
sektionen.  
 
 Den fremlagte beretning blev godkendt. 

 
Ad dagsordenens pkt. 4. 
Kassererens gennemgang af regnskabet for 
2015 
 

Sektionens kasserer, 3751 Torkild, fremlagde 
regnskabet og gennemgik hovedposterne. 
Regnskabet balancerede med et mindre 
overskud.  
 
 Under de efterfølgende bemærkninger til 
regnskabet blev det bemærket, at startafgif-
terne var et resultat af relativt få løberes 
løbsaktivitet.  
 
 Det fremlagte regnskab blev godkendt. 

 
Ad dagsordenens pkt. 5. 
Valg/genvalg af feltsportssektionens  
repræsentanter til bestyrelsen 
 

Både feltsportsinspektøren og de to supple-
anter var villige til genvalg.  

  
  

http://www.feltsport.dk/
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Årsmødet genvalgte  
 Carsten som feltsportsinspektør,  
 Nis som den ene suppleant, og 
 Torkild som den anden suppleant og til-

lige kasserer for sektionen.  
 

 Carsten og Nis vil fortsat køre sektionen 
i et tæt samarbejde, men det blev atter 
fremhævet, at 2016 ville være deres 6. og 
sidste sæson. Nye og unge kræfter må træ-
de til.  

 
Ad dagsordenens pkt. 6.  
Fastlæggelse af aktiviteter i sæsonen 2016 
 

Med indkaldelsen var udsendt en foreløbig 
aktivitetsliste. På mødet blev der desuden 
uddelt en opdateret version. De enkelte akti-
viteter på listen blev gennemgået, og hvor 
det var muligt, blev ansvarlige personer an-
ført. 
 
 Ikke alle datoer er på nuværende tids-
punkt blevet bekræftet. En opdateret version 
vil snarest blive udsendt til sektionens med-
lemmer. På baggrund af den udleverede ka-
lenderskitse færdiggjordes og tilrettedes ak-
tivitetskalenderen. 

 
 

Bemærkninger: 

 Sektionen vil søge at opstille hold til SM-
Stafet og DM-Stafet  

 AS-P7: Konkurrencen afholdes i år (2016) i 
Danmark. En foreløbig liste af disciplinan-
svarlige blev drøftet. Der vil blive taget kon-
takt til de enkelte for at få deltagelsen be-
kræftet. 
o Skydning: Birger 
o Afstandsbedømmelse / Kortlæsning: Ul-

rik og Carsten 
o O-løb: Peter W med hjælpere 
o Håndgranatkast: Alle. 
o Sektionen vil som sædvanlig forsøge at 

stille med det stærkest mulige hold med 
vægt på deltagelse af unge/nye med-
lemmer.  

o Der vil blive forsøgt afholdt træningsar-
rangementer inden konkurrencen.   

 Det åbne biathlon stævne 1.-2. oktober vil 
også fungere som klubmesterskab. Stævnet 
er noteret som et O-biathlon CUP-løb. 
o Birger er i fuld gang med at planlægge 

arrangementet, men flere frivillige hjæl-
pere søges. 

 
 

DAG DATO AKTIVITET STED ARRANGØR 

Tirs.  16. feb. Årsmøde  kl. 1900 Dronninggårds Alle 
105, Holte 

Carsten 

Tirs.  5. april Feltsportskursus starter Rude Skov / Bjerget Nis/Carsten 

Fre. 13.-15. april DM O-biathlon Slagelse Slagelse Garnison 

Tor. 28. april Generalforsamling AS Bjerget Gymnastiksektionen 

Lør.  30. april Klubmesterskab O-løb Bjerget Ulrik 

Lør. 13. maj 100 års arrangement Bjerget AS 

Lær. 18. juni AS-P7, Udvalgt hold Sjælland Se bemærkninger 

Tors.  23. juni Skt. Hans Bjerget Feltsport 

Fre. 2. el. 9. 
sep. 

DM-Feltsport ??? DMIF 

Lø-Sø 1.-2. okt. Biathlon stævne Sandbjerglejren Birger Hoff (stævneleder) 

Lø-Sø 29.-30. okt. World CUP O-biathlon Nymindegab  

Lør. 3. dec. Bøftur Bjerget Nis Schmidt 

Hele 
året 

Flere Dansk BO CUP +  

World CUP BO 

Følg aktivitetsplan på   www.dmif.dk, og 
www.biathlon.dk - Træning - se www.feltsport.dk 

  

http://www.dmif.dk/
http://www.biathlon.dk/
http://www.feltsport.dk/


23 
 
Ad dagsordenens pkt. 7.  
Drøftelse af budgetskitse 2016 
 

Efter drøftelse besluttedes det at indstille kas-
sererens uændrede sektionsbudget til optagel-
se i hovedforeningens budget. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8.  
Eventuelt 
 
Flere punkter under eventuelt gav anledning til 
konstruktive debatter: 

 Materialesituationen: Der blev udtrykt øn-
ske om at få de to eksisterende skiskyd-
ningsgeværer (p.t. i udlån til Troels og Ul-
rik) blev efterset og repareret for småska-
der. Det blev besluttet at Troels/Ulrik umid-
delbart kunne foranledige dette.  

 Etablering af faste skydepladser på Bjer-
get. Der fremkom forslag om etablering af 
en fast planeret skydeplads således, at bi-
athlon-skydninger kunne foregå på et plant 
underlag. Nuværende skydepladser etable-
res ”feltmæssigt” og giver ikke konkurren-
cedeltagerne lige forhold under specielt 
liggende skydning. Forslagsstilleren (Chri-
stian) blev opfordret til at fremsende en 
skitse til bestyrelsen. 
Kurvinen mål. Der blev stillet forslag til en 
lettere adgang til opstilling/brug af Kurvi-
nen-mål. De eksisterende mål trænger til 
vedligeholdelse, og det ville være en fordel, 
hvis der blev indrettet faste pladser til må-
lene. Forslaget blev suppleret med et øn-
ske om anskaffelse af et antal nyere mål. 
Forslagsstillerne (Christian/Troels) blev op- 

fordret til at fremsende en skitse til bestyrel-
sen. Ligeledes blev forslagsstillerne opfor-
dret til at undersøge mulighederne for træ-
ning mod Kurvinen-mål på Skydecenter Ha-
nebjerg. 

 Startafgifter. Sektionen har historisk dækket 
medlemmernes startafgifter i forbindelse 
med O-løb, biathlonstævner, feltsportsstæv-
ner m.m. Regnskabet for 2015 viste, at rela-
tivt få medlemmer står for sektionens udgifter 
til startafgifter. Et forslag fra Carsten og Nis 
om at tage sektionens politik op til revision 
og standse tilskuddet til startafgiften gav an-
ledning til en debat blandt årsmødets delta-
gere. Umiddelbart foreligger der ingen ret-
ningslinjer i sektionen til, hvorledes tilskud til 
startafgifter skal uddeles. Efter et par vejle-
dende afstemninger blev det vedtaget, at 
sektionen vil forsætte med at yde starttilskud 
til DM-feltsport, DM-biathlon og AS-biathlon 
stævne. Herudover vil feltsportsinspektøren 
+ de 2 valgte supplenater (Nis og Torkild) 
fastsætte et årligt maksimumbeløb for med-
lemmerne. Dette vil snarest blive meddelt. 

 
Ad dagsordenens pkt. 9. 
Inspektørindens tærter 

 
Snakken forsatte livligt under dagsordenens 
sidste punkt. Inspektørinden serverede et ud-
valg af hjemmelavede tærter, som vagte be-
gejstring hos alle de fremmødte deltagere. Stor 
tak til Inger for atter at ville stå for dette punkt 
på dagsordenen. 
 

Referent: 4166 
 

 
Ad dagsordenens pkt. 9: 

 
Fra venstre: 

Jesper 
Erling 
Christian 
Ulrik 
Jørgen 
Carsten 
Troels 
Nis 
Peter W 
Torkild 
Peter T 
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Det var hvidt - ikke med sne i skoven, 
men med hvide felter på kortet. 

 

 
 

Til gengæld var det mange væltede 
træer efter stormen ”Bodil”. 

 

 
 

Banelæggeren - Høje Formand - 
holder styr på resultaterne 

Feltsportssektionens 
Bøftur 

 

lørdag 5. december 2015 
 

Det var Aksel (Høje Formand), som var bane-
lægger til årets bøftur. En ære opnået ved 
sejr i bøfturs-løbet sidste år. 
 
 Aksel havde til dagen fundet et ca. 25 år 
gammelt kort over Rude skov, havde klippet 
store stykker ud af det, både mellem posterne 
og nogle steder også der, hvor posterne var 
placeret, og så i tillæg sværtet resterne lidt 
hist og her med sort tusch. Hovedindtrykket 
var, at kort-resterne måtte have ligget i en af 
skovens moser i de 25 år, siden det blev teg-
net. Måske endda en af hestemoserne. 
 
 Vi begav os alligevel fortrøstningsfulde ud 
på løbet. Jeg havde sat mig en ambition om 
at finde alle banens i alt 19 poster, så vidt mu-
ligt uden alt for stor overskridelse af den tid 
på 80 minutter, som ville medføre mange 
strafpoints. Men flere steder måtte jeg lede 
længe, og ved post 9 blev jeg taget fælt ved 
næsen. Posten var på det gamle kort indteg-
net i en lille slugt i et fladt skovområde. Finten 
var at skovvæsenet for en 10-15 år siden 
havde sat området under vand, så posten nu 
lå ved bredden af en skovsø. Jeg kom helt 
frem til 10’eren og måtte tilbage for at finde 
post 9. Det lykkedes endelig, jeg klippede po-
sten samtidigt med Carsten, som åbenbart ik-
ke var blevet narret af søen. Til gengæld kun-
ne jeg nu sætte kursen direkte mod post 11 
og prøve at indhente lidt af det tabte, mens 
Carsten ledte efter 10’eren. For mig gik det nu 
fint frem til to af de sidste poster, hvor jeg led-
te febrilsk men ikke kunne finde postskær-
men. Så jeg løb i mål med to manglende klip. 
Og med en kraftig overskridelse af de 80 mi-
nutter. 
 
 Det viste sig at heller ingen af de øvrige 
havde fundet alle poster. Nis fandt også 17 og 
han havde kun en meget lille overskridelse af 
de 80 minutter. Flot. Nis blev en klar vinder. 
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 Tillykke (se resultatli-
sten). Og tak til Aksel for et 
godt og tilpas lusket løb. 
 
 Efter at vi havde nydt lej-
rens badefaciliteter og skyllet 
skovens mudder ud i baderi-
sten, var det tid at sætte sig 
til frokostbordet. Madpakker-
ne var lige så bugnende, 
som de plejer at være, og 
øllerne smagte pragtfuldt ef-
ter løbet. Snapsen ikke at 
forglemme, vi nåede igen-
nem hele ritualet inkl. recita-
tiver, og vi fik også sunget en 
god del af de kendte sange. 
Aksel havde ikke glemt at 
medbringe bøffer (flødebol-
ler) til alle. 
 
 Vore dejlige kvinder duk-
kede op til afhentning som 
aftalt, lod som om de var 
glade for at se os i let anime-
ret tilstand, og sammen gik vi 
alle på Bjerget for at nyde 
udsigten og afsynge perlefi-
skeren. 
 
 Vi glæder os til at se, 
hvad Nis kan finde på til næ-
ste års bøftur. 
 

Peter Werling 

 
 
 

 
Stemningen fejlede 

ikke noget, 

 
men alligevel har fotografen 
fanget nogle af de sjældne 
mindre muntre øjeblikke. 

 

 

  

 

 

   RESULTATER 
 

NAVN 

 

LØBS 

TID 

STRAF- 

POINTS 

TID 

POST- 

POINTS 

(10 pr.post) 

HANDI- 

KAP 

(+) 

SAMLET 

POINT 

PLACE- 

RING 

Nis Schmidt 84 100 170 20 90 1 

Troels Christiansen 58 58 140 0 82 2 

Birger Hoff 68 68 120 25 77 3 

Carsten Sveding 81 85 140 15 70 4 

Erik Folkersen 79 79 100 30 51 5 

Christian Saxe 92 140 170 5 35 6 

Erling Heidler 68 68 60 35 27 7 

Niels Erik O. Hansen 84 100 100 25 25 8 

Vagn Lauersen 92 140 120 25 5 9 

Peter Werling 109 225 170 15 - 40 10 

Peter Tscherning 142 390 110 40 - 240 11 
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Bøftur 
 

6. december 2015 
 
 
Hjemmeværnets bøftur løb, som traditionen 
byder, af stablen den første søndag i decem-
ber. Lidt over 20 ældre og nyere medlemmer 
havde trodset det noget kedelige vintervejr og 
de fyldte julekalendere. De havde udskudt ga-
veindkøb og juleklip for at møde gamle AS-
kammerater, jubilarer og legatarer til det traditi-
onelle bøfturssold. 
 
 Hvor vi i tidligere tider havde angrebet på 
lejren og enkeltkæmperkonkurrencen, har det i 
de sidste flere år skortet på nok deltagere, til at 
disse kunne afvikles med nogen mening, hvor-
for tiden gik med at dække bord og udveksle 
nyt og gammelt. 
 
 Bøftursparaden blev gennemført uden no-
va, ført for anden gang af LXX Høje Kjæft Ru-
ne Iversen, der som traditionen byder også 
styrede det efterfølgende sold. Den nye Kjæft 
holder kursen fra sidste år med en mere (no-
va!) liberal og blød tilgang, og således løb ar-
rangementet af stablen uden uddeling af straf-
fe, til trods for flere spontane udbrud og sange 
uden for program ! 
 
 Der blev taget hul på uddelingen af legater; 
bøffen gik til udbredt overraskelse til 3505 Kay 
Søren Nielsen. Ikke på grund af at den ikke var 
xxxx 

 
 

tjent, men blandt de tilstedeværende var der fle-
re der erindrede, at selv samme havde været 
modtager tidligere. Det blev dog fastslået af 
hjemmeværnsinspektøren, at dette ikke var re-
gistreret og derfor næppe kunne være sandt. 
Måske af den grund var bøffen heller ikke sin 
vanlige størrelse, og det skulle være et ganske 
petit loki-låg, der skulle kunne dækkes af den. 
Af andre legatarer kan nævnes 4244 Martin 
Larsen, med for første gang, som modtager af 
det Gadske/Wibroeske kaffe-cigar legat og 3975 
Claus Pajhede som modtager af Cognac-
legatet. 
 
 Bøfturen 2015 var, som traditionen byder, 
en hyggelig afslutning på året blandt skytte-
kammerater. Der skal lyde en opfordring fra un-
dertegnede til alle læsere, om at allerede nu 
sætte kryds i kalenderen til næste års bøftur. 
Den kommer til at løbe af stablen, fuldt ud som 
traditionen byder, den første søndag i decem-
ber. Tag fat i dine gamle og nye skyttekammera-
ter og aftal allerede nu, at I mødes til bøftur på 
Bjerget til december. 
 

4151 Mathias Hertz (tekst og fotograf) 
 

 

 
   

 
  

 

 
         Se side 4 - 5 
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Høje Formand 
overrækker - - 
 

rødvinslegatet 
til ældste jubilar 
2077 Per G.H. 
Vinther - 70 år 

    

 
- - og 
 

portvinslegatet 
til næstældste 
2966 Mogens 
Løppenthien 
- 64 år 

 

 
 
 

Kaffe-cigar legatet 
4244 Martin  

H. Larsen 

     

 
 
 
3505 Kay Søren 
Nielsen med 
den lille bøf 
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Juleskydning 2015 
 

    
 

 Travlhed hos Betina og Finn Køen var lang - 
 ved indskrivningen  Mange ville gerne skyde 

 
Endnu en gang blev det i december tid til den 
traditionsrige juleskydning, som i lige så høj 
grad handlede om social samvær, gløgg og 
æbleskiver som at få gode resultater. 
 
 Alle prøvede naturligvis at overgå sig selv 
og resultatet fra 2014, men det var blevet van-
skeligere i år, da skydeledelsen havde ændret 
på skiven. Nogen påstod, at det var kommenta-
rer fra skytteredaktøren, som var årsagen til 
den forøgede sværhedsgrad. For dem som 
kender skiven, er det nok at nævne, at der var 
indsat en ring i juletræets stjerne til markering 
af maksimum point. 
 
 Alle havde mulighed for at skyde en- eller 
to-hånds pistol eller riffel med eller uden anlæg 
og skyde så mange serier, som lysten og pen-
gepungen tillod. Det var lige før, at tiden også 
blev en begrænsning, da der var mange skyt-
ter, som ville skyde mange gange, og alle re-
sultaterne skulle kontrolleres af den lille ihærdi-
ge stab med Finn som primus motor og Bettina 
som solid støtte med en klar kommando, når 
nogen prøvede at drage hendes afgørelser i 
tvivl. 
 

 Den Svenske Kok i forklædning som Ban-
now stod for gløgg og æbleskiver, og som 
sædvanligt havde han sørget for at alle kunne 
få alt, hvad de ønskede og tak til ham for den 
indsats. 
 
 Efterhånden som resultaterne kom ind, gik 
det op for skydeledelsen og pointtællerne, at 
stramningerne af skiven ikke gav den forvente-
de spredning af resultaterne. Så igen i år måtte 
man ty til de mere kreative dele af pointtildelin-
gen for at finde de tre første pladser, men hen 
mod kl. 22 kunne vi gå over til præmieuddelin-
gen, og der var mange flotte resultater.  
 
 Præmierne blev stillet frem, og da man 
havde valgt systemet ”først til fad”, var det 
nummer et fra hver gruppe, som startede med 
riffelskytte uden anlæg som den første. Deref-
ter gik det slag i slag, og alle fik en hånd med 
på vejen. 
 
 Oprydningen gik hurtigt fra hånde, og alle 
kunne gå hjem fra den sidst baneskydning i 
2015 med god samvittighed og håbet om et 
bedre resultat i 2016, når vi ses igen 

3813 
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 Der ventes Det skydes Gløgg og æbleskiver forberedes 
 

 
 

Der spises og hygges 
 

                
 

 
Og Finn uddeler 

præmier indtil 
præmiebordet 

 er tomt 
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Skydeprogram for langdistanceskydning - forår 2016 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 

Lørdag den 12. marts 
5. & 6. vinterterrænskydning, KSC - 
også for jagtskytter ! 

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 19. marts  1. skydedag, 200 m 
Tilmelding til finn@Scheibye.dk til 
kaffe og kage! 

Skærtorsdag d. 
24.marts 

Geværterræn Vigersted - 
også for jagtskytter ! 

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 26. marts 
Påskelørdag, alm. træning, 
300 m 

Stående træning og hurtigskydninger 

Lø.- sø. d. 2. -3. april HSS åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg. finn@Scheibye.dk 
for info 

Lørdag d. 2. april 1. xxx 3x5 skud, 200m  

Lø.-sø d. 2. -3. april DGI DM 15 m pistol, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag d. 9. april 1. Foss, 15 skud liggende, 300m Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. 

Lø.- sø. d. 9.-10. april DGI DM 15 m riffel, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag d. 16. april 200m, alm. træning  

Lørdag d. 23. april 2. Foss, 15 skud liggende, 300m Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. 

Lørdag d. 30. april 2. xxx 3x5 skud, 200m  

Lørdag d. 7. maj Collet 3x10 skud, 300m 
Evt. som en del af KSF åben, 
se nedenfor 

Lø.-sø. d. 7.-8. maj KSF åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg. Finn@Scheibye.dk 
for info 

Lørdag d. 14. maj P7 træning, 3x5 skud, 200m Dansk hovedskydning under kommando 

Lørdag d. 21. maj 300 m træning P7 
Svensk hovedskydning under kommando 
- ingen 200 m skydning 

Søndag d. 22. maj 
Geværterræn Hanebjerg - 
også for jagtskytter ! 

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 28. maj 3. xxx, 3x5 skud, 200m  

Lørdag d. 4. juni 3. Foss, 15 skud liggende, 300m Svensk hovedskydning under kommando 

Lørdag d. 11. juni P7 træning, 3x5 skud, 200m Dansk hovedskydning under kommando 

Lørdag d. 18. juni 
AS-P7 2015 
KSC og Høje Sandbjerg 

Udtagne skytter  
200 m, 300 m, pistol og terræn  

Lørdag d. 25. juni 
Sidste sk.dg. 4.xxx. 3x5 skud, 
200m 

Point til Schmiegelow pokalen 
tæller dobbelt. 

  

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 200 m eller 300 m banen afhængig af da-

gens 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 indgår i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, hvis 

skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten Hammer kan skydninger 

til pokalskydninger og skyttekongeskydningen 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 

 
 
 
 
 

Servicemeddelelse 
 

Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol 
Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse 

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

 

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

 

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

 

 

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 

 
  

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


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


