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

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

 

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

 
 

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

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2335 6822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
  MobilePay nr. 10652 
   

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 

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

   Assistent: Lars Worsaae 3965 4612 / lars.worsaae@gmail.com 
   Udlejning: Birger Hoff  Se ovenfor 

  Fakturering: Anders Poulsen 5181 5751 / avpoulsen@mail.dk 
 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 2037 7717 / 4817 0017 
   redakteur@as-kbh.dk 

 

AS Aarhus 
 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 2020. 
 

Afleveret til postvæsenet den 21. februar 2020. 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 1 - Marts 2020 - 84. årgang 
 

Forsidebillede: Foreningens og hjemmeværnssektionens Bøftur - se side 14-17 
 
 

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

Indkaldelse til 

Akademisk Skytteforenings 
ordinære generalforsamling 

 

som afholdes 
 

torsdag den 23. april 2020, 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 foreningen 

 en varm ret med øl eller vand og kaffe. 
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise,  

men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen 

senest 19. april til kontoret  

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

 
 

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
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Deltagere i årets AS P7/SKIF konkurrence 
samt tidligere deltagere jf. note 
inviteres med ledsagere til fest på 

 

Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, 

Frederiksdalvej 360, DK-2800 Kgs. Lyngby. 
 
 

Velkomstdrink kl. 18.30 - middag kl. 19.00. 
 
Program:  Velkomstdrink, middag, kaffe, bar, natmad. 
 
Påklædning: Smoking, mørkt tøj, uniform eller tilsvarende. 
 Med store dekorationer. 
 
De fleste gæster vil kunne tilbydes overnatning med mor-
genmad søndag. 
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Pris for danske deltagere: 

 500 kr. pr. person inkl. overnatning i dobbeltværelse. 

 300 kr. pr. person uden overnatning. 
 
Tilmelding senest 1. april - sker ved 

 indbetaling af deltagerafgiften til  
o Reg nr. 1551 konto nr. 5033551 eller 
o MobilPay nr. 10652 

 samt tilmelding til AS-kontor - på kontor@as-kbh.dk eller 
tlf. 2037 7717 - med oplysning om  
o navn på evt. ledsager 
o e-mail-adresse, samt 
o ønske om evt. overnatning. 

Tilmelding er ikke ”gældende” før betaling er registreret. 
 
note - Potentielle gæster er  

 Årets deltagere i konkurrencen. 

 Alle nuværende medlemmer af foreningen, der har delta-
get mindst 7 gange i konkurrencerne (Erling Heidler kan 
oplyse, hvor mange gange, du har deltaget). 

 Honoratiores og medlemmer, der har ydet en særlig ind-
sats i planlægning og gennemførelse af AS-P7 konkur-
rencerne over årene.  

 Alle med ledsager. 
 

Af kapacitetsmæssige årsager har de ovenfor nævnte priori-
tet. Måtte andre med mindre end 7 gange deltagelse være 
interesseret i at deltage i festen, opfordres de til at rette hen-
vendelse til Erling Heidler, hvorefter de kan komme på ven-
teliste. 

 

Der henvises til yderligere omtale af 
jubilæet andet sted i bladet (se side 9). 
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Aktivitetsoversigt 
 

25. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

21. marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

14. april  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

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

 19.30 Foreningen  Generalforsamling (se side 3) Bjerget 

12. maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skolen/Bjerget 

16. maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget/Rude Skov 

Maj  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

Maj  Feltsport Træning feltpistolskydning Kalvebod 

13. juni  For./Sky./Fsp. AS - P7/SKIF - 100 års jubilæum København m.m. 

    (se side 4-5 og 8-9) 

9. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

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

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften  Bjerget 

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

25. august 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

September  Feltsport Træning - pistol / afst.bed. / kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

September 16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole 

September.  Skydning Universitetsmatch Ulfborg 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

5. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget/Rude Skov 

6. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skolen/Privat 

December 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

2021 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

 

 
Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
 
 

 

 
 

 
Fotografer til dette nummer: Svend Ovesen, Anders Poulsen, Rune Iversen 

Peter Wester, Janni Fischer, formanden og Redakteuren 
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         Afdøde          
 

 3582 Ole Hasselbalch 26. november 

 162 Svend Trier 20. januar 
 

Æret være deres minde 
 

 

 
 

 

 
Runde  

fødselsdage 
2020 

 
 
 
 
 
 

Til lykke 
 

 8. marts 827 Palle A. Bruun (se også side 15) 100 år 

 22. marts 4503 Ole Leitorp 70 år 

 30. marts 4673 Adam Majgaard 45 år 

 4. april 4318 Troels Bo Christiansen 40 år 

 8. april 4672 Stine Munch 45 år 

 16. april 4216 Evelyn Scheibye 50 år 

 24. april 4541 Felix van Bergen 35 år 

 26. april 4424 Rafal Wolanin 40 år 

 29. april 4554 Rasmus Meldgaard Salmon 25 år 

 29. april 4632 Rune W. Johansen 45 år 

 10. maj 4613 Kristian Baagø Nejsum 40 år 

 13. maj 4636 Roman Rodin 35 år 

 15. maj 3098 Peter Martin Lund 80 år 

 15. maj 4552 Ronnie Bengtsen 40 år 

 28. maj 3766 Svend Krarup-Christensen 75 år 

 

 

 

 
 

Redakteuren er blevet bedt om 
at gøre opmærksom på disse to 
§§ med bemærkningen: 
 

”Jeg synes, at du i bladet un-
der ”Ugleset” skulle omtale / 
understrege den fortolkning af 
vedtægterne, som sikkert ikke 
alle har kig på, der muliggør, 
at nyfødte indmeldes i AS og 
dermed holder medlemstallet 
oppe !” (og gennemsnitsalderen  

nede (red. bemærkning)). 

 
 
  § 4 stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages personer, 

der har dansk indfødsret og er adgangsberettigede til 
et dansk universitet eller til en længerevarende aka-
demisk uddannelse. 

stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte ekstraordinært at op-
tage medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder betingel-
serne i stk. 1. 

  § 5  Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage 
enhver, som ønsker det. Disse kan overvære med-
lemsmøder og aktiviteter. De har ikke stemmeret på 
generalforsamlinger. 

 

Det glæder derfor Ugleset, at kunne byde velkommen til vo-
res to yngste medlemmer - 4553 Ellen (2 år) og 4672 Emma 
(0 år), som begge er indmeldt af deres far som passive med-
lemmer, hvorved § 4, stk. 2 end ikke kommer til anvendelse.  
 

Ugleset opfordrer andre til at følge det velsete eksempel 
 

Og vi håber selvfølgelig, at de kommer og  
overværer generalforsamlingen 23. april. 
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Supplerende oplysninger om AS-P7 100 års jubilæet 

 

 
 

Forsiden til historiebogen AS-P7 90 år 

Vi er nu trådt ind i det længe 
ventede jubilæumsår 2020, hvor 
vi skal fejre AS-P7/SKIF 100 års 
jubilæum. 
 
 Som de fleste sikker ved, 
blev den første skydekonkur-
rence afholdt 17. oktober 1920, 
hvor Kong Christian den X skød 
det første skud. På den bag-
grund har vi rettet henvendelse 
til Hoffet, og forespurgt om 
Kronprinsen vil komme og afgi-
ve det første ved 100 års jubi-
læumsskydningen.  
 
 Vi har primo februar modta-
get flg. svar fra Hoffet: 
 

”Hans Kongelige Højhed 
Kronprinsen har bedt mig 
takke for den venlige invita-
tion. Efter forelæggelse be-
klager jeg dog at måtte 
meddele, at Kronprinsen 
ikke har mulighed for at del-
tage i jubilæumsskydningen 
den 13. juni”.  

Med venlig hilsen 
C. Schønau, Hofchef, 

kammerherre 
 
 Indbydelse og program for 
jubilæumsfesten lørdag aften 
den 13. juni er nævnt andet sted 
i bladet (se side 4-5). 
 
 Der er pt. ca. 85 nulevende 
medlemmer af foreningen, der 
har deltaget i en eller flere AS-
P7/SKIF konkurrencer. Tilsva-
rende er der ca. 120 personer 
fra P7/SKIF. Hertil ledsagere og 
honoratiores. Det giver samlet 
potentielt ca. 450 personer. De 
fleste af disse personer vil næp- 
xxxxx 
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pe være interesseret i - eller 
have mulighed for - at deltage, 
men af kapacitetsmæssige år-
sager finder bestyrelsen det 
nødvendigt i første omgang at 
prioritere de medlemmer, der 
har deltaget et vist antal gange, 
tillige med årets deltagere i 
konkurrencerne samt arrangø-
rer, der i gennem årene har 
hjulpet med gennemførelse af 
konkurrencerne. 
 
 Vi håber, der er forståelse 
for denne prioritering. Det skal 
imidlertid ikke afholde andre in-
teresserede fra at tilmelde sig 
og indledningsvis komme på 
venteliste. Snarest efter tilmel-
dingsfristens udløb 1. april vil 
personer på ventelisten få be-
sked. 
 
 Jubilæet markeres endvi-
dere ved gennemførelse af de 
sædvanlige skyde- og felts-
portskonkurrencer. I skivende 
stund ved vi ikke, hvor mange 
svenske ledsagere, der delta-
ger, og hvornår de evt. kom-
mer. Såfremt der er tilstrække-
lig opbakning blandt primært de 
svenske ledsagere, vil vi tilbyde 
en kulturel aktivitet i løbet af 
xxxxxx 

dagen. Det kunne f.eks. være 
besøg på Kronborg, Frede-
riksborg Slot eller noget helt 
tredje. Vi modtager gerne for-
slag. 
 
 Det mest sandsynlige er 
formodentlig, at de svenske 
ledsagere kører sammen med 
de svenske konkurrencedel-
tagere og ankommer til Kal-
vebod Skydebaner lørdag 
morgen. Svenske ledsagere 
kan også møde på Bjerget el-
ler evt. først om aftenen. 
 
 Vi forestiller os, at de 
svenske ledsagere får en kop 
morgenkaffe med brød, hvor-
efter de kigger lidt på skyd-
ninger. I løbet af formiddagen 
kører ledsagere og honoratio-
res til Bjerget, hvor der dels er 
frokost og dels bl.a. mulighed 
for at skyde med nogle af for-
eningens nye luftgeværer el-
ler blot gå en tur i det flotte 
terræn. Efter frokost kan inte-
resserede deltage i oven-
nævnte kulturelle arrange-
ment. 
 
 Det skal bemærkes, at der 
hidtil er nævnt ”svenske led- 
xxxxx 

sagere”. Det betyder på ingen 
måde, at danske ledsagere ik-
ke er velkomne på Kalvebod 
om morgenen. 
 
 Tværtimod. Det vil være 
hyggeligt, hvis de danske led-
sagere, der ikke ønsker at stå 
tidligt op, til gengæld har lyst til 
at komme op på Bjerget og 
hygge lidt om svenskerne. 
 
 Feltsporterne har planer 
om at lave en gubtävling for tid-
ligere feltsportsdeltagere. Den-
ne aktivitet vil sandsynligvis bli-
ve gennemført i rammen af den 
egentlige feltsportskonkurren-
ce. 
 
 Ved gennemførelse af en 
AS-P7/SKIF konkurrence er der 
altid behov for et stort antal 
hjælpere. Ved dette års jubilæ-
umsstævne er behovet for 
hjælpere ekstra stort. Det vil 
derfor være en stor hjælp, så-
fremt nogle af de danske led-
sagere vil være behjælpelig 
med bl.a. at lave frokost på 
Bjerget og være ”vejvisere” ved 
det kulturelle arrangement. 
 
 Ovennævnte munder ud i 
en foreløbig tentativ tidsplan for 

   ledsagere således: 
 

 08.00 Velkomst og stævneåbning på Kalvebod Skydebane. 
 08.15 - 09.30 Morgenkaffe og se på skydninger. 
 09.30 - 10.30 Transport til Bjerget. 
 10.30 - 12.30 Frokost og aktiviteter på Bjerget. 
 12.30 Tilbud om deltagelse i kulturelt arrangement.  
  Det er også muligt at forblive på Bjerget. 
 Ca. 16.00 Ankomst til Frederiksdal, Sinatur Hotel. 
 18.30 Velkomstdrink. 
 19.00 Middag. 

Formanden 
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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 
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NYTÅRSKUR 
4. januar 2020 på Bjerget. 

 
Ca. 40-45 personer, inkl. 4 børn, deltog i AS nyt-
årskur. Lejrens flotte flag blafrede på en skyfri 
himmel, men der var endnu engang ingen sne. 
 
 Kuren fulgte den nu 6 år gamle tradition, hvor 
vi mødes til et glas cremant med kransekage ef-
terfulgt af æbleskiver og kaffe. Ligeledes traditio-
nen tro ønskede formanden de fremmødte godt 
nytår og knyttede et par bemærkninger til det 
gamle og til det kommende år. 
 
 Om 2019 sagde formanden bl.a., at forenin-
gen i årets løb har gennemført de traditionelle for-
eningsarrangementer og deltaget i en række 
sportslige stævner og konkurrencer, hvilket er gå-
et tilfredsstillende. Dog undlod formanden ikke at 
bemærke, at AS tabte næsten alle konkurrencer i 
året AS-P7 i Sverige. 
 
 Foreningen havde ved årsskiftet 321 med-
lemmer - en tilbagegang på 4. Samtidig har for-
eningen dog fået 30 nye medlemmer i 2019. 
 
 I efteråret var AS, ved hovedsaligt feltsports-
sektionen, hovedarrangør ved et stort internatio-
nalt World Cup biathlon stævne med ca. 100 del-
tagere fra 5 forskellige nationer. Et arrangement 
som AS har fået meget ros for, og som vi kan væ-
re meget stolte over. 
 
 2020 tegner til at blive endnu et år, hvor for-
eningen gennemfører sine traditionelle arrange-
menter og deltager i div. sportsstævner. Dog med 
den undtagelse, at AS-P7 i år har 100 års jubilæ-
um, og det skal naturligvis fejres. Det vil vi gøre 
ved, at primært nuværende og tidligere deltagere, 
der har deltaget et vist antal gange, med ledsage-
re inviteres til fest med middag og mulighed for 
overnatning på Frederiksdal Sinatur Hotel og Kon-
ference. Foruden de normale skyde- og felts-
portskonkurrencer gives øvrige gæster mulighed 
for at deltage i nogle mindre konkurrencer på bl.a. 
Bjerget, hvor der også vil være frokost. 
 
 Flere af deltagerne benyttede det gode vejr til 
at gå en tur på Toppen.  

3849 
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Vinterskovning og trappetrin med gummimåtte 
 
Vintertid er skovtid, plejer man 
at sige. Når frosten bider i bar-
ken, træerne går i hvile, og 
snylterne fryser ihjel, er det tid 
at fælde og rydde. Og der er of-
te vindfælder fra vinterstorme 
at rydde bort. Men denne vinter 
har været atypisk varm, og kun 
en enkelt kæmpegran opgav 
ånden og lagde sig på tværs af 
vejen til nordvestlågen. Det var 
en vanskelig vindfælde, som lå 
xxxxxxx 

i 3 meters højde. Med hjælp 
fra Per Bannow er den nu ryd-
det væk, efter at grenene på 
den ene side blev skåret af, og 
stammen trukket ned på jor-
den.  
 
 Trods det våde og varme 
vejr har Sandbjerginspektio-
nen fortsat med at rydde nord-
vest for Villaen for at forbinde 
de åbne områder, så de 
xxxxxx 

strækker sig fra håndboldba-
nen over til Raffts navle. Det 
har givet ganske meget veleg-
net træ til brænde, så med-
lemmer med pejs og brænde-
ovne kan få suppleret deres 
beholdninger efter aftale med 
kasseren Bo Scheibye. 
 
 Også lejren har gennem-
gået forbedringer i vinterens 
løb. Der er malet indendørs fle-
re steder. Under hensyn til de 
ældre medlemmers høje alder 
og de yngres ændrede fritids-
mønster, har inspektionen 
valgt at bruge professionelle 
håndværkere, hvad den faste 
udlejning muliggør. I lejrgaden 
er der lagt et tykkere lag af 
skærver, da græsset visse 
steder kæmpede sig op gen-
nem belægningen. Også trap-
perne er forbedret. Trappetrin-
nene til sovesalene har længe 
været utroligt glatte, når det 
har regnet. For at undgå at iv-
rige skoleelever falder og ska-
der sig på trinnene, er de nu 
som forsøg dækket af en 
gummiringmåtte. Om det i 
længden er den meste skån-
somme og effektive løsning, vil 
tiden vise. 
 
 Og glem ikke, at øvelses-
terrænet på Høje Sandbjerg 
tilhører alle medlemmer. Så 
hvis der ikke på reservations-
oversigten på hjemmesiden er 
markeret, at foreningen bruger 
lejren, eller at den er reserve-
ret af andre, så kom og nyd det 
smukke parklignende øvelses-
terræn med dets fantastiske 
flora og fauna. 

3801 Hoff  
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Gymnasternes 
Gule Ærter 

 

3. december 2019 

 
Det er ved at blive en tradition, 
at Jacques Hermann lægger 
hus, køkken og arbejdskraft til 
vor juleafslutning. Adskillig 
mange gange de senere år 
var det familien Tholander, der 
gjorde det, men Jacques tog 
over for 3 år siden - inkl. An-
nelises opskrift på den hjem-
melavede ærteret. Nu må vi 
se, hvad fremtiden bringer ? 
 
 Mange var mødt op i sa-
len til den indledende gymna-
stik, og fra Husum Skole var 
der kun kort vej til festlighe-
derne på Dyssevænget. 
 
 Af 19 mulige var vi 16, der 
bænket omkring Jacques ny-
deligt pyntede langbord tog for 
os af kød, pølser, ærter, brød 
og sennep - alt i rigelige 
mængder sideløbende med 
øl, vand og snaps indkøbt syd 
for Eideren - og ikke mindst 
den flaske snaps, som vor læ-
rer Leif donerede. Efter ho-
vedretten var der pandekager 
med is. 
 
 Alt foregik traditionelt, her-
under en velfortjent takketale 
ledsaget af beskedne gaver til 
xxxx 

 
 

læreren for hans ukuelige ind-
sats for vores velbefindende. 
 
 Også Leif talte og mindede 
om vigtigheden af KRAM, der 
står for kost, rygning, alkohol og 
motion.  
 
 Kammeratskabspokalen m/ 
tilhørende sølvdækketallerken 
for flid og godt kammeratskab 
blev for 2019 overrakt Ole 
Leitorp. 
 
 Sidst men ikke mindst afle-
verede Jacques en meget vel-
pudset Aage Bruun pokal, og 
den blev så overrakt ham igen 
for juleafslutningen 2019 under 
stor applaus, idet den tilfalder 
den gymnast, der sørger for på 
den ene eller anden måde, at vi 
kan holde juleafslutning med 
Gule Ærter - evt. el. lign. 

 Aage Bruun modtog ved 
Skyttefesten i 1908 pokalen, 
der af Alexander Foss var ud-
sat til "AS's bedste gymnasti-
ker". Alexander Foss, 1858-
1925, mangeårigt medlem af 
AS, meget betydningsfuld in-
dustrimand og medejer af F.L. 
Schmidt & Co, landstings- og 
folketingsmedlem m.m. 
 
 Familien Bruun overlod i 
2013 pokalen til AS med øn-
sket om, at den kunne finde 
passende anvendelse.  
 
 Aage Bruun, 1886-1977. 
Sønnen Palle Bruun bliver 100 
år i 2020 og har været aktivt 
medlem i AS i godt 80 år (se 
også side 15). 

3098  
 

 

Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, drengesal 37, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 16.30 (mødetid 16.25) - 18.00 

Korsager Skole, Gislingevej 14-16, Husum, sal 73, 2700 Brønshøj 
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BØF-turen 2019 
 

 
 

Kjæft LXX, Rune Iversen og Martin Larsen byder velkommen 
 

 
 

Jubilarportvin og sherry i D-messen 
 

 
 

Høje Kjæft LXX oplæser hilsner 

Søndag 1. december gennem-
førte Hjemmeværnssektionen 
foreningens årlige BØF-tur, 
som altid under ledelse af Høje 
Kjæft, 4296 Rune Iversen, og 
sekunderet af inspektøren for 
Hjemmeværnsektionen, 4244 
Martin Larsen.  
 
 Historisk var BØF-turen af-
slutningen på årets sidste felt-
øvelse, hvor studenterne kun-
ne spise deres medbragte 
madpakke og hvile ud, inde de 
returnerede til lønkammer og 
eventuelle eksamener.  
 
 Da Akademisk Skyttekorps 
blev nedlagt i 1937 og Hjem-
meværnskompagni (HJVK) 
6301 i 2006, var det næppe 
udtryk for nova, dvs. nyskabel-
ser, at der i år ikke var nogen 
forudgående feltøvelse. Det 
samme kan ikke helt sige som 
beslutningen om, at skippe pa-
raden og fremførelse af fanen, 
og således lade første punkt 
på dagsordenen være portvin 
med årets jubilarer.  
 
 Yderligere novae bestod i, 
at den madbragte madpakke 
var erstattet af smørebrød så-
ledes, at deltagerne reelt blot 
behøver dukke op medbrin-
gende sangbøger og godt hu-
mør.  
 
 Efter lidt rumlen over no-
vaerne kunne deltagerne hilse 
på foreningens - i år i alt syv - 
jubilarer, og efter behørig mar-
kering af årets jubilarer, entre-
de deltagerne undermessen og 
gjorde klar til frokosten. En lille 
gruppe bestående af 4106 
xxxxxxx 
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Jubilarerne 2019 -  3778 Birger Worm (55 år) - 2966 Mogens Løppenthien (68 år) - 3717 
Carsten Ivar Pedersen (50 år) - 3166 Steen Kledal (63 år) - 3505 Kay Søren Nielsen (55 år) 
- 3512 Svend Mørup (55 år) - 3259 Svend Ovesen (60 år) - 4068 Kjeld Holmehave (63 år) 

 
 

Adam Wagner, Jesper Kurt Ni-
elsen (tidl. fra 6301), 3999 Alex 
Beck samt 3903 Jacques Her-
mann havde dog svært ved at 
frigøre sig timeligt fra receptio-
nen og kom således først over i 
undermessen, efter at Kjæften 
havde budt velkommen. En for-
brydelse, der straks blev påtalt 
og afregnet med fremførelse af 
ølsangen. 
 
 Inden frokosten kunne 
igangsættes, overbragte Høje 
Kjæft hilsner fra medlemmer, 
der grundet vejret, uregelmæs-
sigheder i vintertransporten og 
andre former for force majeure 
var afskåret fra at nå frem. Det 
omfattede 4166 Niels Kristian 
Schmidt, der opholdt sig i ørke-
nen, men sendte sine bedste 
hilsner fra varmen. 4121 Morten 
Hertz og 4204 Katja Hertz, der 
var fanget i svigerfamiliens vold. 
4151 Mathias Hertz, der måtte 
tilse et medicinsk nødstilfælde, 
men sendte en flaske snaps, 
3363 Henrik Franck samt en 
meget speciel hilsen (se box ). 

  

  
X-formand 3740 Erling Heidler overbragte en hilsen fra  
 

81 års jubilaren - 827 Palle Bruun, 
 

som først havde tilmeldt sig til bøfturen, men som i sid-
ste øjeblik med beklagelse måtte konstatere, at bentø-
jet ikke tillod deltagelse. 
 

 Medlem nr. 3 Axel Guldbrandsen og 635 Jørn Fin-
nich blev begge medlemmer i 1936 og nåede begge at 
være medlemmer i alt 83 år - men de havde begge 
været passive medlemmer i mange år. 
 

 Jørn Finnich var i øvrigt det sidste AS-medlem, 
som i sin tid havde været aktiv i Akademisk Skytte-
korps, der som berkendt blev nedlagt i 1937. 
 

 Ved 150 års jubilæet i 2011 var 168 H. Chr. Kerrn 
det medlem, som havde været aktivt medlem i AS i 
længst tid - 81 år fra 1893 til 1974. 
 

 Palle Bruun tangerede i 2019 rekorden - 81 år som 
aktivt medlem fra 1938 til 2019. 
 

 Han fylder 100 år 8. marts 2020 og har nu rekor-
den på 82 års aktivt AS-medlemskab for sig selv. 
 

AS ønsker TIL LYKKE med dagen. 
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 Efter hilsner og meddelel-
ser kunne Helan synges, og 
frokosten formelt indledes. 
Dog ikke mere end at selska-
bet hurtigt krævede Halvan 
afsunget. 3764 Niels-Erik Ot-
tesen Hansen (NEO) fik lov til 
at give recitativet som indled-
ning, hvilket Lars Mønster 
Jørgensen (tidl. fra HJVK 
6301) og Thomas Bendiksen 
(tidl.  4064) misbrugte til at li-
ste ind. En synd der, om end 
de begge henviste til proble-
mer med trafikken, blev afreg-
net med endnu en ølsang.  
 
 Herefter var det blevet tid 
til ønsker fra selskabet bl.a. 
Kakakalis sang med indled-
ning af 4106 Adam Wagner. 
 

 Dermed var vi nået frem til 
dagens hovedevent: Uddelin-
gen af BØF-legatet, opkaldt ef-
ter 1106 Klaus Rønholt og be-
stående af bl.a. ”en bøf på 
størrelse med et lokilåg”. Inden 
den kunne uddeles skulle Bor-
geren og Studenten dog syn-
ges, hvorefter det kunne afslø-
res, af årets bøf legatar var 
3801 Birger Hoff. 
 
 Så var der uddeling af det 
Raschske Rødvinslegatet og 
det Liebstske Portvinslegatet 
ved Høje Formand, 3849 Ak-
sel Iversen. Begge tildeles ef-
ter anciennitet og gik derfor til 
henholdsvis 2966 Morgens 
Løppenthien (68 år) og 4068 
Kjeld Holmehave (63 år).  
 

 Efter endnu et sangønske 
fra selskabet, kunne Kjæften 
uddele det Wibroske Kaffe- og 
Cigar legat og Schouske Kaffe- 
og Cigarlegat. Begge legater, 
som tildeles til en skytte uanset 
rang for excellent fremmøde, 
gik til henholdsvis til Jesper 
Kurt Nielsen (tidl. fra HJVK 
6301), og 3901 Per Bannow.  
 
 Herefter var det blevet tid 
til sangen om En Sød Prinses-
se og uddeling af det Krarup-
ske Cognac Legal. Det gik til 
3819 Peter Koefoed, der kvitte-
rede med cognac sangen. 
 
 Efter endnu et par sange, 
herunder videre i snapseritua-
let til Syvendemanden - med 
xxxxxxx 

 

 

 
 

 
 
Rødvins- 
legatet 
 
 
 

Portvins- 
legatet 
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recitativ ”Ålmamma - -”  ved 
eksunderkjæft Claus Pajhede 
(tidl. 3975), Runddupp samt 
Sluttsupen, kunne grisen gå 
rundt med henblik på indsam-
ling til dækning af udgifterne 
ved traktementet. 
 

 Som yderligere nova var 
grisen forsynet med et tele-
fonnummer til MobilePay, så-
ledes at donationer ikke var 
begrænset til kontanter. En 
god gammel tradition, hvor 
medlemmer og deltagere støt-
ter uformuende studenter, er 
således flot bragt ind i det nye 
årtusinde. 
 

 Frokosten sluttede med 
fanesangen og bød dermed 
ikke på flere eksempler på ny-
skabelser. Alt i alt en herlig 
søndag, om end de mange 
eksempler på novae, hvoraf 
de fleste dog også var der sid-
ste år, bragte lidt uro i geled-
derne og anledning til snak 
ved bordene. Jeg tror, vi er 
mange, der håber, at næste år 
ikke byder på flere dristige ny-
skabelser, idet man aldrig bør 
ændre noget, som har stået 
godt i mange år, blot for at 
ændre. 
 

4241 Christian Bergqvist 

  

 

 
Hjemmeværnskompagni 6301s  

gamle fane er kommet hjem til AS 
 
I 2006 fratog man infanteridelingen fra HJVK 6301, 
som dermed ikke opfyldte målet for antal soldater 
og derfor blev sammenlagt med et kompagni på 
Frederiksberg. Senere kunne dette heller ikke op-
fylde målet og blev sammenlagt med Kastellet. Den 
nedadgående udvikling fortsatte, og Kastellet er nu 
sammenlagt med Rosenborg. 
 
 Ingen havde tilsyneladende tænkt på fanen un-
der de tidligere sammenlægninger, men nu dukke-
de den op under flytningen af våbenkammeret. 
 
 Jeg blev spurgt, om ikke Akademisk Skyttefor-
ening var interesseret i den. Dumt spørgsmål - jeg 
tog den selvfølgelig med, så nu er den vores, som 
vi kunne opstille på bøfturen sammen med den 
gamle korpsfane fra 1867. 
 

3901 Per Bannow (på billedet med fanen) 
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En juniors oplevelser fra Bøfløbet 2019  -  7. december 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Løbskortene: 

 Lejren med korridorløb 

 Rude Skov anno 1848 

 
Udsnit med 7 poster 
på indsatte nye kort 
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Undertegnede havde den store 
ære at modtage en invitation til 
årets Bøftur fra Peter Wester 
og deltog derfor som gæst og 
forholdsvis novice - hermed et 
referat præget af dette ud-
gangspunkt.  Det skal nævnes, 
at jeg også deltog i løbet i 
2018 dog uden efterspillet, så 
2019 var min første oplevelse 
af ”den fulde pakke”. 
 
 Dagen startede med fin-
regn da jeg hentede avisen i 
postkassen, men da klokken 
nåede 10 oplevede vi, hvad 
man bedst kan karakterisere 
som en flot efterårsdag i den 
tidlige vinter.  
 
 Deltagerfeltet bestod af 11 
modne mænd (70 år i gen-
nemsnit), med en sund krops-
bygning og fødder, der passer 
til en størrelse 44 i snit. Som 
feltets benjamin, foryngede 
min deltagelse forsamlingens 
gennemsnitsalder med 2 år. 
Kombinationen med fødder i 
den kortere ende skulle senere 
vise sig ikke at ”arbejde” i min 
favør.   
 
 Der var fra starten stor 
spænding om dagens rute. 
Deltagere med større ancienni-
tet i løbet kunne berette om 
kort foldet som julehjerter og 
poster placeret ude i en sø. 
Jeg huskede også levende 
sidste års kortmateriale, hvor 
min fortid i kortbranchen viste 
sig som en fordel.  
 
 I år stod Lasse Helweg ik-
ke tilbage, idet posterne var 
udlagt på et meget fascineren-
de kort. Angiveligt drejede det 
sig om et preussisk kort fra 
1848, som var fundet i Ru-
dersdal Kommunes arkiver. 
Med en tidsfrist på 1 time og 
45 min. til 24 poster, sprang 
xxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Lasse instruerer - - -  
   - - - vi andre lytter spændt 
 
 
 
 
 
 
 

 Janni måler  
 den senere  
 vinders livmål 

 
 

 

 
 

 
 

Kontorarbejde, før vi går i skoven 
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de fleste direkte ud i ruten, som 
var suppleret med et indleden-
de korridorløb på foreningens 
grund.  
 
 På ruten viste det sig, at det 
aldrende kortmateriale holdt 
overraskende godt, når det 
gjaldt veje, stier og højdekurver.  
 
 En væsentlig forskel fandtes 
i lavningerne, som mange ste-
der i dag er forvandlet til søer. 
Poster var entydigt udlagt, sid-
ste opfang var vigtigt, men når 
det var fundet, gav det et fint 
løb rundt i skoven med gode 
udfordringer her og der.  
 
 En enkelt post var henlagt i 
en pilesump og medførte våde 
sokker til de fleste, som gav 
den et skud. Der var vist ingen, 
som kom helt ind til den, så på 
den måde medvirkede den til at 
føre Bøfturstraditionen fint vide-
re.  
 
 Ved afslutningen af løbet og 
efter endt afvaskning af mudder 
og pløre overgik vi til den fornø-
jelige julefrokost med afsyng-
ning af flere perler fra AS sang-
bogen. 
 
 Herunder resonerede Han-
ne Godske personligt pga. et 
sjovt navnesammenfald med 
min svigermor, ligesom Snapse-
ritualet genkaldte julefrokoster 
fra min fortid i Istjenesten for 
Grønland. Dog aldrig, som her, i 
sin komplette helhed. 
 
 Dagens vigtigste punkt var 
og blev dog resultatopgørelsen, 
hvor det skulle blive klart, hvem 
der havde holdt for lidt igen og 
dermed ”vandt” uglen og, ikke 
mindst, forpligtelsen til at lægge 
ruten næste år. 
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 I år lå der en ganske sindrig algo-
ritme til grund for resultatopgørelsen: 

 YB   er fødselsåret,  

 LS   er skostørrelsen,  

 LL   er livvidden,  

 NP   er antallet af poster,  

 T    er tiden og  

 Bonus opnås for dels at overholde 
tidsgrænsen samt for yderligere at 
nå alle poster.  

 Bemærk at Alder, Skonummer og 
Livvidde i resultatanalysen er væg-
tet med post-tid faktoren. 

 
 Alle på nær én opnåede tidsbonus, 
mens ingen nåede samtlige poster.  

 

 

𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕 =
𝟏𝟗𝟑𝟎 − 𝒀𝑩 + 𝑳𝑺 + 𝑳𝑳

𝑻
𝑵𝑷 + 𝑩𝒐𝒏𝒖𝒔(𝑻, 𝑵𝑷) 

 

 
 

 
 

 
 

Vinderen Nis med Francks Ugle og 
æren at være banelægger næste år 

 

 

Slutresultatet blev: 
  Points: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Nis Schmidt 

Birger Hoff 

Peter Werling 

Peter Wester 

Erling Heidler 

Torkild Glaven 

Erik Folkersen 

Aksel Iversen 

Niels-Erik O. Hansen 

Søren Andersen 

Vagn Laursen 

24,05 

21,69 

20,78 

19,83 

18,57 

18,27 

17,69 

16,93 

16,53 

16,37 

  3,21 

 

 Afslutningsvis, kort før solnedgang, 
blev der afsunget to sange på Toppen 
med en fantastisk udsigt til Sverige og 
Hven. Dette til stor fornøjelse for sel-
skabet samt en mand og hans hund.  
 
 En stor tak skal lyde til Lasse og 
Janni Fischer for et flot afviklet arran-
gement samt til resten af deltagerne for 
stor gæstfrihed og godt selskab. 
 

Søren Andersen 
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Juleskydning 
i DGI-byen 

 
10. december 

2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 deltog i skydningen, og der var 
4 skiver uden navn og nummer. 
 
 Idéen med den alternative jule 
skive var, at resultaterne skulle 
være lidt mere uforudsigelige, så 
skytterne blev og hyggede lidt me-
re, mens de ventede på deres re-
sultater. Lige som i Fakta, der ger-
ne ser, at man bliver lidt længere. 
 
 Resultatlisterne indeholder 
kun skyttens bedste skydning.  
 
 Med venlig hilsen den onde og 
dristige samt uretfærdige jule-
skydnings tilrettelægger. 
 

3901 Per Bannow 
 

 

    
 

 Drillenissen - Per Bannow Våbenudlevering 
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Koncentration 
 

 
 

Trængsel på standpladsen 
 

 
 

Runa - vinder af riffel med anlæg 
 

 

  

Pistol 2-håndsfatning Point

4398 Julie Ziersen 162

4590 Sofus Riber Houen 152

4631 Christos Christokopoulos 64

3898 Lars Worsaae 63

4657 Henrik Teglborg 58

4554 Rasmus M. Salmon 58

4427 Jesper Dam Mortensen 51

4465 Isabel M. Berg 50

4680 Charles Cassarino 49

4585 Ida Klint 46

4629 Kasper Meyer 44

4654 Alina Jørnild 44

4675 Jonas Wille Andersen 44

4589 Peter Riber Christensen 43

4527 Martin Nielsen 43

4535 Tim Krog Nielsen 37

4637 Anders Mørk-Pedersen 37

3793 Morten Hammer 14

4624 Christian Biro-Sørensen 13

Pistol 1-håndsfatning Point

4219 Alexander Khalileev 59

4195 Alex Datcu 58

4385 Jonas Toby Reik 56

4502 Nicolai Sennels 55

4253 Lars Hartmann 51

4632 Rune G. Junker 45

4652 Chengkang Li 44

4614 Christian B. Knudsen 37

4069 Tomas Ussing 23

4094 Mehmet R. Yüksekkaya 16

Fritstående riffel: Point

4383 Gertrud Skyt Høj 221

4336 Peter C.S. Larsen 136

4669 Søren Tærsbøl 123

4501 Christian Bannow 83

4653 Rune G. Junker 53

Riffel med anlæg: Point

4674 Runa H. Rosenkvist 158

4655 Eva Roug 136

- Stefan Datcu 132

- Maria Leisin 63
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Skydeprogram for langdistance - 1. halvår 2020 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 

Lørdag d. 7. marts Sidste vinterterrænskydning, KSC Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 14. marts 
200m. 1. skydedag, 1. xxx, 3x5 
skud 

Tilmelding til Finn@Scheibye.dk til kaf-
fe og kage! 

Lørdag d. 21. marts 300m. 15 skud liggende, 1. Foss  

Søndag d. 22. marts DGI DM 15 m pistol, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag d. 28. marts 
200m. 3x5 skud, 2. xxx+10/2 
min.+5/30 sek. 

 

Lørdag d. 4. april 300m. 15 skud liggende, 2. Foss  

Lørdag d. 11. april 200m. træning +10/2 min.+ 5/30 sek. Påskelørdag 

Lørdag d. 18. april 300m. P7 træning 
Skydes som til P7 jf. nedenfor.  
Svensk + dansk. 

Lørdag d. 25. april 300m. P7 træning Nordisk program 

Lørdag d. 2. maj 300m. P7 træning 
Skydes som til P7 jf. nedenfor.  
Svensk + dansk. 

Lørdag d. 9. maj 300m. P7 træning Nordisk program 

Lørdag d. 16. maj 300m. Collet 3x10 skud, 3. Foss 
Evt. som en del af KSF åben, 
se næste linje. 

Lø.-sø. 16.-17.maj KSF åben, 300m 
½-match & 40/60 ligg. 
Finn@Scheibye.dk for info 

Lørdag d. 23. maj 
300 m P7 træning, 3x5 skud, 3. 
xxx 

Skydes som til P7 jf. nedenfor.  
Svensk + dansk. 

Lørdag d. 30. maj 300 m P7 træning  Terræntræning 

Lørdag d. 6. juni 300 m P7 træning 
Skydes som til P7 jf. nedenfor.  
Svensk + dansk. 

Lørdag d. 13. juni 
AS-P7                                   *) 

100 års jubilæum på KSC 

Udtagne skytter riffel og pistol.  
Bane og terræn 

Lørdag d. 20. juni 
200m 3x5skud, 4. xxx. Sidste sky-
dedag 

Point til Schmiegelow pokalen tæller 
dobbelt. 

 
 

200 m banen og de fleste udendørs baner er ikke til rådighed d. 13. juni på grund af IPSC stævne. 

Konkurrencen mod P7 afvikles derfor udelukkende på 300 m banen. Terrænskydningen skydes på 

300 m manuel. 

Al træning fra og med den 18. april afvikles derfor på 300 m banen, så vi kan vænne os til den lange 

afstand. Der etableres regneark, så vi kan omregne resultater fra 300 m til brug i skyttekonge skyd-

ningen xxx-skydningen og P7 konkurrencen. 

  

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

skydning. Vi har syv 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 

 

*) Lørdag d. 13. juni 2020 afholder vi skydningen mod P7 100 år efter den 1. konkurrence. 

 Jubilæet fejres med jubilæumsmiddag på Sinatur Hotel, Frederiksdal om aftenen. 

 

 

Langdistanceresultater 2019 
 

 
 

 7 skytter gennemførte skyttekongeskydningen i 2019.  

 2 skytter opnåede guld, 4 skytter fik sølv og én skytte fik bronzemedalje 

 Yderligere 6 skytter deltog i Medaljeskydning I uden at fuldføre.  

 3745 Finn Scheibye blev skyttekonge. 
 

 
 

 Fire skytter skød 10 resultater eller flere med 3745 Finn Scheibye som vinder af Medalje-
skydning II. 

 Herudover skød 4 skytter mindst tre serier og får tildelt handicaptal for 2020.  
  

Medaljeskydning I, Skyttekongeskydningen
Dansk 15 ligg. Svensk Nordisk program 10 ligg. 5 ligg. 30 sek. i alt Medalje

Nr. Navn 1 2 3 300 m 3x5 3+3+4 Kn. 3 min. St. 2 min. 1 2

3745 Scheibye 144 144 144 147 141 135 87 47 41 99 50 50 1229 Skyttekonge 2019

4230 Hvamstad 144 141 140 144 139 124 83 44 41 100 49 49 1198 Guldmedalje

3881 Fjeldborg 139 137 135 146 129 120 82 41 39 95 50 49 1162 Sølvmedalje

3512 Mørup 138 135 133 139 129 110 84 34 36 97 48 47 1130 Sølvmedalje

3793 Hammer 136 135 132 141 121 111 86 40 34 96 48 48 1128 Sølvmedalje

4501 Christian Bannow 137 136 135 131 125 116 81 46 32 94 46 46 1125 Sølvmedalje

3901 Bannow 133 118 114 134 120 99 52 40 28 94 41 39 1012 Bronzemedalje

Medaljeskydning II
Skydning nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gennem- H.cap Klasse-

Nr. Navn snit 2020 mærke

3745 Scheibye 144 144 144 144 143 142 140 139 138 129 140,70 136 Friskytte

4501 Bannow 137 136 135 135 131 129 127 126 124 124 130,40 125 Sølv

3793 Hammer 136 135 132 130 130 129 129 128 128 124 130,10 125 Guld

3512 Mørup 138 135 133 130 130 129 126 126 123 122 129,20 124 Guld

4230 Hvamstad 144 141 140 138 137 136 132 121 136,13 133 Friskytte

3881 Fjeldborg 139 137 135 133 130 121 132,50 132 Guld

4653 Rune Junker 129 126 126 111 123,00 124 Sølv

3901 Bannow 133 118 114 113 111 107 116,00 120 Bronze
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 Der skydes om Collet pokalen ved to skydninger. 
Hver skydning er på 10 skud i tre stillinger.  

 I 2019 deltog kun to skytter. 3745 Finn Scheibye 
hjemførte pokalen. 

 

 
 

 Foss pokalen blev med 3 sejre vundet af 3745 Finn Scheibye, et mulehår foran 3881 Tho-
mas Fjeldborg, som med en enkelt dårlig skydning forpassede chancen for at vinde skydnin-
gen.  

 Ola Hvamstad vandt i 2018 og kunne efter statutterne derfor ikke deltage i 2019. Ola deltog 
derfor kun i skydningen én gang i løbet af året – eller var det den lille ny, der lagde en dæm-
per på Olas skydninger i 2019? 

 

 
 

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

 3745 Finn Scheibye pokalen med 21 p, to point mindre end Olas resultat i 2018. 
 

 

  

Nr. Navn 04-05-19 07-09-19 Ialt

3745 Scheibye 266 257 523

3881 Fjeldborg 246 243 489

Collet pokalen

   Foss-pokalen
1 2 3 4 5 6 Sejre

23-mar-19 06-apr-19 04-maj-19 07-sep-19 05-okt-19 12-okt-19

3745 Scheibye 137 146 147 142 142 3

3881 Fjeldborg 146 138 144 140 135 3

3793 Hammer 137 136 141 138 127

4653 Junker 140 136

3512 Mørup 137 135 124 136

4663 Arnvind 136

4501 Bannow 130 124

3901 Bannow 118

4230 Hvamstad 144 N/A

Skydning nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Point

Nr., navn 16-mar-19 30-mar-19 13-apr-19 27-apr-19 11-maj-19 08-jun-19 17-aug-19 14-sep-19 12-okt-19 26-okt-19 i alt

3745 Scheibye 140 144 144 144 142 139 144

3 3 3 3 3 3 3 21

3793 Hammer 128 129 132 130 128 124 136 135

2 1 2 1 1 2 1 10

3512 Mørup 138 135 126 129 130 126 133 122

3 2 2 1 8

4501 C. Bannow 124 135 127 136

2 3 2 7

4653 Junker 126 129 126

1 2 3

3881 Fjeldborg 135 130

2 2

3898 Worsaae 131

1 1

3901 Bannow 114 118 113

1 1

4230 Hvamstad 138 137 140 144 132 N/A

XXX-Pokalen
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 I Schmiegelow pokalen opnår skytterne point i forhold 
til, hvor meget det skudte resultat er højere end det 
handicaptal, de opnår ved skydningerne i året før - se 
ovenfor under Medaljeskydning II. 

 I 2019 blev 3793 Morten Hammer vinder med 101 po-
int. 5 skytter opnåede point i skydningen. 

 

 

 
 

 I 2019 deltog 3 skytter i skydningerne om Poul Glesners mindepokal. Der indgår tre skydnin-
ger på 200 m og en skydning på 300 m i det samlede resultat. 

 Idet 3745 Finn Scheibye samtidig vandt guld i Medaljeskydning I, kunne han ifølge statutter-
ne for Veteranpokalen ikke deltage i skydningerne. 

 Igen i 2019 havde alle tre skytter valgt at skyde 200m skydningerne i 3 stillinger, skønt statut-
terne tillader, at 200m skydningerne skydes liggende. 

 3512 Svend Mørup vandt pokalen. 
 

 
 

 10 skytter opnåede point i terrænskydninger i 2018. 

 Feltskyttepokalen blev vundet af 3745 Finn Scheibye. 
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 Schmiegelow pokalen
    Handicap pokalen

Handicap Point

Nr. Navn 2019 ialt

3793 Hammer 122 101

3512 Mørup 121 83

3745 Scheibye 136 62

3881 Fjeldborg 127 51

4230 Hvamstad 132 49

  Poul Glesners mindepokal
(Veteranpokalen)

Nr. Navn 200m 300m Handicap Resultat

3512 Mørup 133 135 138 137 9 552,0

3793 Hammer 130 135 136 141 8,5 550,5

3745 Scheibye 144 144 144 147 8 N/A

4. Vinter 5. Vinter 6. Vinter Vigersted AS-P7 DM 1. Vinter 2. Vinter 3. Vinter Pokal

06-jan-19 10-feb-18 06-mar-19 18-apr-19 15-jun-19 31-aug-19 12-okt-19 09-nov-19 14-dec-19 Point ialt

Nr., navn Træffere/pokal/portvin

3745 Finn Scheibye 30/18/5 30/18/5 24/20/2 11/3/1 28/5 29/19/3 29/23/5 27/15/5 28/16/3 33

3881 Fjeldborg 5/5/- 26/18/5 22/18/- 26/2 31/23/5 27/22/4 18/13/2 18

3898 Worsaae 22/17/3 21/15/1 23/19/1 27/3 23/21/1 19/14/3 23/18/5 17

3990 Vaaben 28/18/5 26/16/2 26/21/4 28/4 22/15/2 17

4230 Hvamstad 23/15/2 25/18/5 26/22/5 24/1 13

3793 Hammer 25/15/1 23/14/- 26/20/3 18/12/3 27/18/2 27/21/2 23/15/4 23/13/- 12

3512 Mørup 21/13/- 20 31/19/4 27/22/2 23/12/- 19/12/- 6

4632 R W Johansen 21/18/5 5

3901 Bannow 11/9/2 23/16/1 19/12/1 19/10/- 2

4501 Bannow 15 2/2/- 17/15/- 13/5/- 24/14/1 1

 Feltskyttepokalen
Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal



 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


