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Nr. 4 - November 2020 - 84. årgang 
 

Starten ved DM O-biathlon - se side 14-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer 

 

Jeg håber, alle har det godt trods 

den tilbagevendende corona. 
 

 

På baggrund af det tiltagende coronasmittetryk har bestyrelsen besluttet at aflyse 

alle foreningens bøfture og julearrangementer samt nytårskur 9. januar.  
 

Følgende arrangementer er således aflyst eller udsat indtil videre: 
 

 Feltsport, bøftur  5. december 

 Hjemmeværnet, bøftur  6. december 

 Gymnastik, juleafslutning  8. december 

 Skydning, juleafslutning 16. december 

 Foreningens nytårskur  9. januar 

 

Det er en rigtig kedelig beslutning, men under de nuværende forhold finder besty-

relsen det mest fornuftigt at være på den sikre side. Dels plejer de fleste deltagere 

til de nævnte aflyste arrangementer at være lidt oppe i årene, og dels gør de fysi-

ske rammer på Bjerget det vanskeligt at overholde afstands- og forsamlingskrav. 
 

Det skal imidlertid bemærkes, at gymnastik- og indendørs skydning fortsætter som 

hidtil, men med tiltag som løbende tilpasses forbund og myndighedernes anvisnin-

ger. 
 

Som nævnt adskillige gange i årets løb er AS-P7 100 års jubilæumsstævne ud-

skudt til lørdag 12. juni 2021. Det er endnu uvist, om det bliver muligt at gennemfø-

re stævnet. Endelig beslutning træffes til foråret. 

 

Høje Formand 
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Aktivitetsoversigt 
 

5. december 10.00 Feltsport Bøftur AFLYST Bjerget/Rude Skov 

6. december  Hjemmeværn Bøftur AFLYST Bjerget 

8. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning AFLYST Skolen/Privat 

16. december 19.00 Skydning Juleafslutning AFLYST DGI-byen 
 

2021 
 

9. januar 14.00 Foreningen Nytårskur AFLYST Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

5. januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

9. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

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

Marts/april  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget/Rude Skov 

28. april  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

18. maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skolen/Bjerget 

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

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

Maj  Feltsport Træning feltpistolskydning Kalvebod 

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

8. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

26. juni 13.00 Skydning Sidste skydedag langdistance SKAK-huset/KSC 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften Bjerget 

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

29. august  Feltsport Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn. Kalvebod / Sjælland 

September 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Skolen + Bjerget 

September 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

September 16.55 Gymnastik Sommerafslutning  Skolen/Bjerget 

Sept.-okt.  Skydning Universitetsmatch Oslo 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

 
 

 

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

 
 
 

 

  
Fotografer til dette nummer: Sandbjerginspektøren, HJV-foto og Redakteuren 
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Runde  
fødselsdage 

2020 
  
 
 
 

og 
2021 

 
 
 
 
 

Til lykke 
 

 
Fødselsdato 

 

År 
 

 

Thomas Klingemann 21-11-1965 55 

Kitt P. Bjerregaard Nielsen 22-11-1985 35 

Jesper Linders 23-11-1990 30 

Pilar à Porta 26-11-1965 55 

Steen Kledal 29-11-1935 85 

Jørgen Nielsen 03-12-1970 50 

Mia Husted Henriksen 05-12-1975 45 

Christa Berg 13-12-1995 25 

Peter Riber Christensen 15-12-1970 50 

Henning Klee 29-12-1945 75 

Kay Søren Nielsen 21-01-1946 75 

Frank Dahlgaard 28-01-1946 75 

Nicolai Sennels 11-02-1976 45 

Sebastian Stein 12-02-1986 35 

Anders Poulsen 16-02-1946 75 

Alexander Bek Tingleff 24-02-1986 35 

Alexander Brandel 26-02-1966 55 

Arne Steen Sørensen 28-02-1926 95 

Sidse Theill 02-03-1976 45 

Kim Drejer Nielsen 07-03-1976 45 

Christian Kunsemüller 11-03-1976 45 

   
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 Intet nævneværdigt at bemærke , bortset fra - - - 
 

 at vi godt kunne undvære Corona-krisen  

 
 

 
Bladet kan også ses på www.as-kbh.dk et par dage efter deadline. 

 
 Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 

og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 
  

http://www.as-kbh.dk/
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Fra begyndelsen 
af marts 2020 

 

På grund af Corona-krisen - smittefaren fra 
Corona virussen og Covid-19 - lukkes Dan-
mark gradvist ned, hvorefter forsamlinger, 
møder, arrangementer, sportskonkurrencer 
m.m. ikke kunne gennemføres, hvilket natur-
ligvis også fik stor indflydelse på de fleste af 
AS’s planer og aktiviteter. 

 

Fortsat fra blad nr. 1- og 2-2020 

3.-5. september DM feltsport AFLYST - udsat til 7. december  

8. september Gymnastik - forsinket forårsafslutning Blev gennemført (se side 16)        

Ultimo oktober Gymnastik i salen  Opdeles p.gr. af forsamlings 
 begrænsningen i to hold 
  - et om tirsdagen - et om fredagen 

November AS-blad # 4-2020 Udkommer som normalt 

December Ekstraordinært AS-blad # 5 
AS-P7 100 års jubilæumssupplement 

 Udsendes til alle, som har 
 deltaget i AS-P7 konkurrencer 

5.december Feltsport - Bøftur på Bjerget  AFLYST  

6. december Hjemmeværn - Bøftur på Bjerget  AFLYST  

8. december Gymnastik - Juleafslutning  AFLYST  

16. december Skydning - Juleafslutning i DGI-byen  AFLYST  

9. januar 2021 Nytårskur på Bjerget  AFLYST  

Januar Gymnastik - Sæsonstart  Planlægges gennemført 

5. januar Skydning - Sæsonstart i DGI-byen  Planlægges gennemført 

9. februar Feltsport - Årsmøde på Bjerget  Planlægges gennemført 

7. marts Skydning - Sæsonstart langdistance  Planlægges gennemført  

Marts AS-blad # 1-2021  AFLYST  

28. april Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive udsendt elektronisk.  

  

 

 

 

 

 

? 

? 

? 

 

 
? 

 

  ? 
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Det er meget trist at konstatere, at Coronaen ødelag-
de fejringen af 100 års jubilæet for konkurrencerne 
mellem AS og P7. 
 

 Lad os håbe, at det vil være muligt at gennemføre 
jubilæumskonkurrencen i juni 2021 med et års forsin-
kelse. 
 

 Til 90-års konkurrencen på Revingehed i Sverige i 
2010 blev der skrevet en historiebog (104 sider), som 
beskrev alle de første 90 år med alle større begiven-
heder, alle resultater og alle deltagere. 
 

 Til 100 års jubilæet i 2020 er der skrevet et sup-
plement (28 sider), som bl.a. fører alle konkurrenceda-
ta mv. ajour. Det var meningen, at dette supplement 
skulle udleveres til deltagerne i den nu udsatte jubilæ-
umskonkurrence og -fest 13. juni 2020 og også ud-
sendes til tidligere deltagere. 
 

I stedet har bestyrelsen nu besluttet: 

 at udsende supplementet - som et ekstraordi-
nært blad nr. 5-2020 i december - til de 85 nu-
værende medlemmer, som på et eller andet 
tidspunkt har deltaget aktivt i konkurrencerne. 

 at lægge både historiebogen fra 2010 og 100-
års supplementet på hjemmesiden. 

 at give et antal eksemplarer til P7/SKIF til forde-
ling i Sverige. 

 at udlevere det ved jubilæumskonkurrencen til 
deltagere, som ikke tidligere har modtaget det. 

 

 Når alt dette er sket, vil der være et meget begræn-
set antal til rådighed, som sammen med historiebogen 
fra 2010 vil kunne sælges til interesserede. 

Tilbudsprisen for hele dette sæt vil være kr. 150,-. 
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Sørensning 
 
Søen i det åbne græslandskab vest for lejren er 
en af øvelsesterrænets perler. Med sit blanke 
vandspejl, den grønne krans af lavt krat og de 
kvækkende frøer giver den området karakter. 
 
 Men også den gror til. Dunhammer og 
sumppadderok breder sig, og sejlende grønne 
øer overtager det blanke vand.  
 

 
 

Sørensning 

 Derfor er det nødvendigt med mellemrum 
at rydde op i Søen. 
 
 For 7 år siden fik vi tilladelse til at opgrave 
en del af søbunden, et arbejde med store ma-
skiner, som strakte sig over flere år. 
 
 Det vedligeholder vi nu ved at fjerne, hvad 
vi kan, med håndkraft. Vi er begyndt i den vest-
lige ende af Søen, og på billederne ses bun-
kerne med det ryddede materiale. 
 

 
 

 

Grundvandssænkning 

 
At de senere år har medført en ændring af kli-
maet, har vi alle mærket. Somrene er blevet 
varmere og regnskyllene kraftigere. Men at det 
har medført en egentlig grundvandssænkning 
er overraskende. Jeg vil skønne, at der generelt 
mangler ca. 50 cm vand i søer og vandhuller.  
 
 Især ved Rafts navle, det lille vandhul nord 
xxxxxxxx 

 

for æbletræet, er sænkningen synlig. For bare 
få år siden måtte vi sejle vi rundt mellem dun-
hammerne og trække dem op for at få frit skud 
til pistolterræn skydningerne. I dag kan man gå 
- næsten - tørskoet over vandhullet.  
 
 Jeg håber på en rigtig våd vinter med en 
masse sne, som kan hæve grundvandstanden 
lidt igen; ikke blot til glæde for dunhammer, 
men også for at få flere frøer tilbage. 
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Rafts navle 
 

Det døende kirsebærtræ 
 
Det overordnede plejeprincip for øvelsesterrænet 
er, som bekendt, at fastholde balancen mellem 
de åbne grønne områder og skovparcellerne. Og 
det kan kun lade sig gøre ved en målrettet ind-
sats. Sandbjerginspektionen rydder derfor hver 
uge vinteren igennem med skånsom hånd træer 
og krat, som breder sig. Det kan dårligt ses, hvil-
ket jo også er meningen. Men nogle skovparcel-
ler plejes efter princippet om (næsten) uberørt 
skov. Her får træerne lov til at leve så længe, de 
kan, og dø i fred. Det er skovstykket over kreten i 
nordkanten af øvelsesterrænet lige indenfor 
stendiget samt området ved den fredede mose 
øst for Villaen. I det nordlige afsnit gror hovedsa-
gelig egetræer med underskov af tjørn og hassel, 
og her kan man finde mange spændende træer. 
På billedet ses et kirsebærtræ, som i sin døds-
kamp sank sammen mod et stort egetræ, der 
fangede det i sin kløftede stamme og holdt det 
oppe. Hasselbusken ved foden strækker sine 
grene medfølende langs det gamle kirsebær, 
mens store smukke svampe gror på den døde 
stamme. Det sidste kan du dårligt se på billedet, 
men kom op og find træet, så ses det klart. 
 
 Et andet sted på kreten har en storm for 
mange år siden brækket en større gren af en eg, 
uden at grenen helt har sluppet stammen. Så nu 
ligger der i ca. 3 meters højde en eg, som holdes 
xxxxxxxx 

 
 
oppe af to kirsebærtræer, i hvis kroner, den er 
viklet ind. ”Farligt for offentligheden” råbte 
kommunen ”skær den ned”. Men her kommer 
offentligheden ikke, og her bestemmer vi. Så i 
mange år har vi kunnet glæde os over det 
særprægede træ, der har klaret flere rusken-
de vinterstorme uden at rokke sig. 
 
 Man kan givetvis argumentere for, at 
urørt skov ikke nødvendigvis er smuk. Man 
kan dog ikke komme uden om, at den urørte 
skov er en fremragende isotop for småkravl, 
og at der dannes spændende vækster. Og så 
letter det inspektionens arbejde. 

3801 Hoff 

    
 

 Kirsebærtræet Egetræet 
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Hvem har lavet hvad ? 
 
 

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. 
 

 

 Dette må være én af de mest oversete notitser i bladet. 

 Den har stået uforandret i mange år, og der har - mig bekendt - ikke 
været én eneste reaktion på den. 

 Og alligevel er det én af de allervigtigste, når det drejer sig 

om at få foreningen til at fungere. 
 

 
 

 

 

 Ingen forening kan fungere, hvis der ikke er et passende stort 
antal frivillige, som vil - og kan - yde den nødvendige indsats, 
for at alle de andre medlemmer kan dyrke deres interesser og 
få en god oplevelse af at være medlem i foreningen. 

 Det burde være indlysende for enhver, og alligevel er der så 
forsvindende få, som er parate til at yde en sådan indsats. 

 En af de vanskeligste opgaver for ledelsen er at få besat en 
ledig funktion - ofte med det resultat, at en aktivitet dør ud. 

 Mange foreninger har måttet dreje nøglen om af den grund. 
 

AS har brug for DIG. 
 

 

 Men - heldigvis - har der i AS hidtil været nogle få, som - med 
stor indsats - og på fremragende vis - og gennem mange år - 
har påtaget sig foreningens forskellige opgaver. 

 Og det uanset, om formålet har været 

 at  bygge op eller 

 at  vedligeholde eller 

 at  rydde op. 
 

Uden disse ville vi ikke være her i dag. 

Alle bør være disse dybt taknemmelige. 
 

 
 

 

Da jeg i 1993 efter 5 år i Belgien vendte hjem 
til 6 år i Dansk Golf Union, optog arbejde al 
min tid, så i de 11 år var der kun tid til det. 
 

 Men allerede dengang startede jeg en re-
gistrering af, hvem der gennem tiderne havde 
besat AS’s forskellige funktioner, og den liste 
har jeg opdateret lige siden. Lidet kunne jeg 
dengang - hvor jeg med ”vægtede 16,25” var 
xxxxxx  

 

placeret langt nede på listen - vide, at jeg en-
gang ville opnå at være i toppen af listen, men 
sådan kan livet jo udvikle sig. 
 

 På de følgende sider kan I se, hvem, som 
gennem årene har ydet mest i funktion og i tid. 
 

Jeg skal ikke her vurdere, om lang tid 
også viser den mest gavnlige indsats. 
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Listen ”Hvem har lavet hvad?” er opdelt i to dele: 
 

 Funktionsopdelt  

o Her kan man se, hvem der gennem årene har bestridt de forskellige funktioner. 

o Denne liste dannede grundlag for tillæg 1 - ”Hvem?” - i historiebogen ”Akademisk 

Skytteforening 1981-2011” - side 147-171. 
 

 Medlemsopdelt  

o Her kan man se, hvilke funktioner de enkelte medlemmer har bestridt gennem årene. 

o Denne liste dannede grundlag for uddelingen af de ni ”FORTJENT” medaljer ved 150 

års jubilæet i 2011.  

 

  År:  År i den nævnte funktion. 

 Nogle funktioner har skiftet navn undervejs, og nogle eksisterer ikke i dag. 

  År i alt:  Antal kalenderår, medlemmet har været i en tællende funktion. 

  Vægtet indsats:  Funktionerne er vægtet efter vurdering af indhold med 25, 50, 75 eller 

 100 %. Flere funktioner samtidigt kan give højere vægtning end år. 

 

Nr. Navn Funktioner Periode År År 
i alt 

Vægtet 
indsats 

 

3740 Erling Heidler Orienteringsinspektør 
Redaktion - feltsport 
1. orient.- og feltsp.insp. 
Sekretær 
Høje Formand XXVII 
Kontor 
Redaktør 

1973-74 
1973-87 & -99-2005 
1974-84 & 2000 
1984-87 
2000-12 
2005-20 
2005  

1 
20 
11 
3 

12 
15 
15 

37 60,75 

3415 Bjarne Sanddahl Skydeinspektør 
Redaktion - skydning 
1. skydeinspektør 
Sekretær 
Næstformand 
Redaktør 

1964-68 
1964-69 
1968-73 
1973-76 
1974-91 
1976-2004 

4 
5 
5 
3 

17 
28 

40 52,25 

3147 Viggo Neble Jensen Gymnastikinspektør 
Redaktion - gymnastik 
1. gymnastikinspektør 
Stedfortr. - gymnastik 

65-68, 72-76, 01-05 
65-68, 74-95, 01-08 
1976-2001 
2005  

11 
29 
25 
15 

51 41,50 

3311 Ove Popp Poulsen 
 2015 

Redaktion - Århus 
Skydeinspektør 
1. skydeinspektør 
Kasserer 
Kontor / Stab 

1962-65 
1974-76 & 85-87 
1976-85 
1986-2002 
1993-2003 

3 
4 
9 

16 
10 

32 38,75 

230 C.C. Utke Ramsing 
 1951 

1. skydeinspektør 1924-51 37 37 37,00 

3363 Henrik Franck Sandbjerginspektør 
Redaktion - Sandbjerg 

1981-2010 
1981-2008 

29 
27 

29 35,75 

3166 Steen Kledal Skydeinspektør 
Sekretær 
Redaktion - foreningen 
Høje Formand XXVI 

1964-72 
1972-81 
1972-82 
1981-2000 

8 
9 

10 
19 

36 34,25 
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Nr. Navn Funktioner Periode År År 
i alt 

Vægtet 
indsats 

 

3745 Finn Scheibye Kontor / Stab 
Redaktion - skydning 
Sekretær 
Stedfortræder - skydn. 
Næstformand 
1. skydeinspektør 

1970-82 
1972-75 
1976-84 
2005-09 
2007-09 
2009  

12 
3 
7 
4 
2 

11 

29 32,50 

579 Tage Krarup 
 1961 

Kasserer 
Næstformand 

1937-61 
1951-61 

24 
10 

24 31,50 

3512 Svend Mørup Skydeinspektør 
1. skydeinspektør 
Sekretær 
Næstformand 

69-71, 72-74, 78-85 
1974-76 & 1990-97 
1985-91 
1991-2003 

11 
9 
6 

12 

31 30,75 

127 Johannes O. Larsen 
 1996 

Gymnastikinspektør 
1. gymnastikinspektør 
Redaktion - gymnastik 

1936-38 & 1939-51 
1951-72 
1968-74 

14 
21 
6 

37 29,50 

3898 Lars Worsaae Skydeinspektør 
Sekretær 
Repr. SKAK-huset 
Stedfortræder - Bjerget 

1982-94 
1994-2002 
2011  
2011  

12 
8 
9 
9 

29 28,50 

888 Poul Petri 
 1992 

Kjæft XXXV 
Redaktør 

1926-27 
38-45, 47-58, 66-74 

1 
26 

27 26,75 

3448 Bo Scheibye Kontor / Stab 
Orienteringsinspektør 
Kasserer 

1964-70 & 2020  
1968-71 
2002  

6 
3 

18 

25 25,50 

1226 Christian C. Hauer 
 1959 

1. gymnastikinspektør 1923-47 24 24 24,00 

396 Ole H. Schmidt 
 1981 

Afdelingsforstander 
Sekretær 
Næstformand 
Høje Formand XXIV 
Sandbjerginspektør 
Redaktion - Sandbjerg 

1946-48 
1061-62 
1962-65 
1965-71 
1971-81 
1971-81 

2 
1 
3 
6 

10 
10 

22 23,50 

3797 Lars Therkelsen Redaktion - skydning 
Ansv. for våbenregistr. 
Revisor 

1975-87 
1995- 
2002-06 

12 
25 
4 

38 22,75 

346 Thorkild Franck 
 1998 

Afdelingsforstander 
1. idrætsinspektør 
Ejendomsinspektør 
Næstformand 

1949-63 
1963-64 
1964-65 
1965-74 

14 
1 
1 
9 

25 22,75 

2966 Mogens Løppenthien Sandbjerginspektør 
Redaktion - Sandbjerg 
Høje Formand XXV 

1961-71 
1961-71 
1971-81 

10 
10 
10 

20 22,50 

974 Jørgen Pangel 
 2005 

Sandbjerginspektør 
Redakt. - hjemmeværn 
Kompagnichef 6301 

1956-57 
1960-93 
1969-82 

1 
33 
13 

43 22,25 

3793 Morten Hammer Skydeinspektør 
Revisor 
Stedfortræder - skydn. 

1976-82 
1983  
2005-dato 

6 
37 
15 

43 21,25 

3098 Peter Martin Lund Gymnastikinspektør 
1. gymnastikinspektør 

1968-72 
2001  

4 
19 

23 21,00 
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Nr. Navn Funktioner Periode År År 
i alt 

Vægtet 
indsats 

 

379 Ludvig G. Dalhoff 
 1942 

Gouvernør Sandbjerg 1916-36 20 20 20,00 

3849 Aksel Munk Iversen Orienteringsinspektør 
1. orient.- og feltsp.insp. 
Redaktion - feltsport 
Næstformand 
Høje Formand XXVIII 

1983-84 
1984-93 
1988-93 
2011-12 
2012  

1 
9 
5 
1 
8 

19 19,75 

3801 Birger Hoff Orienteringsinspektør 
1. orient.- og feltsp.insp. 
Sandbjerginspektør 

1978-79 
1996-99 & 2004-10 
2011  

1 
10 
9 

20 19,50 

3751 Torkild Glaven Orient.- og feltsp.insp. 
Stedfortræder - feltsport 

1973-74 & 79-2005 
2005  

27 
15 

43 17,25 

1591 Per Bering Liisberg 
 1991 

Idrætsinspektør 
Sekretær 
1. idrætsinspektør 
Redaktion - foreningen 

1948-52 & 1954-61 
1952-59 & 1968-70 
1964-68 
1968-70 

11 
9 
4 
2 

21 16,75 

3209 Peter Nikolaj Krarup Kasserer 1970-86 16 16 16,00 

518 Ivar Lauritzen 
 1991 

Sekretær 
Redaktion - foreningen 

1952-71 
1960-63 

19 
3 

19 15,00 

 
 

Funktioner uden for AS 
er ikke medregnet i listen. 

 

Se historiebogen ”AS 1981-2011” 

”AS’ere uden for AS” - side 169-171. 

 

 
 

AS har brug for DIG. 
 

Listen indeholder 261 navne. 
Dvs. ca. 4 % af ca. 6.500 medlemmer. 

 
Meld dig og kom med på listen. 

 

 Antal 
medl. 

Antal år 
pr. medl. 

Vægtet 
indsats 

   

3 14 & 16 14,00 - 14,75 

2 13 & 33 13,00 - 13,75 

2 15 & 19 12,00 - 12,75 

6 11 - 22 11,00 - 11,75 

7 10 - 19 10,00 - 10,75 

6 9 - 18 9,00 - 9,75 

4 8 - 23 8,00 - 8,75 

9 7 - 15 7,00 - 7,75 

13 6 - 24 6,00 - 6,75 

7 5 - 12 5,00 - 5,75 

15 4 - 19 4,00 - 4,75 

158 *) 1 - 12 0,25 - 3,75 

 

*) Nogle funktioner blev tidl. kun besat 1 år. 

3740 
 

 
 
 

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. 
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DM Biathlon i Sønderjylland 
16.-18. oktober 2010 

 
Hjemmeværnet i Søgårdlejren havde i år påta-
get sig den relativt tunge logistiske opgave at 
arrangere mesterskaber i biathlon, og udvalgte 
fra feltsportssektionen havde pakket geværer 
og kompas for at udnytte en af de få konkurren-
cer, der trods alskens dårligdom alligevel kunne 
gennemføres. Det kunne kortvarigt dulme ærg-
relsen over, at to af årets store begivenheder, 
nemlig VM i Tjekkiet og åbent DM i biathlon ik-
ke kunne gennemføre grundet COVID-19. 
 
 Arrangørerne havde taget alle tænkelige 
forholdsregler med umådelige mængder desin-
ficerende midler og dedikerede opholdsområder 
til de enkelte foreninger på stævnepladsen. 
 
 Deltagerne fra AS var i stor udstrækning 
”the ususal suspects” personificeret ved Kai 
Willadsen, feltsportsinspektøren Christian Saxe, 
Janni Fischer og undertegnede, men jeg skal 
ikke undlade at agitere lidt for, at endnu flere fra 
vores hæderkronede forening deltager i denne 
fantastiske sport, hvor intense naturoplevelser, 
mentale prøvelser og - ikke mindst - fysiske ud-
fordringer kan få selv den mest hårdkogte udø-
ver til at reflektere over hvorfor man egentlig 
har bevæget sig ind i dette brombærkrat. 
 
 Foreningens tre mandlige deltagere skal ik-
ke ofres yderligere spalteplads, men jeg skal ik-
ke undlade at henlede opmærksomheden mod 
Janni, der har kastet sig ud i biathlon-sporten 
og med stor ildhu og stadigt stigende indsigt 
gennemlever en rivende udvikling som biathlet, 
og hun har fået de øvrige deltagere i klassen 
Old Girls til at kigge sig nervøst tilbage over 
skulderen. 
 
 Konkurrencen afvikledes over tre dage med 
henholdsvis sprint, klassisk distance og stafet, 
hvor sprint og klassisk med skydebane på Sø-
gårdslejrens idrætsanlæg og orienteringsdisci-
plinerne i de tilstødende skove, hvor banelæg-
geren havde udvist stor snilde med hensyn til at 
lægge banerne udenfor de allermest brombær-
befængte områder. 

 Et ikke uvæsentligt element i forberedelser 
til den enkelte konkurrencer er indskydning af 
gevær med henblik på tilpasning af sigtemidler 
til aktuelle vind-, vejr- og terrænforhold og til 
dette formål råder foreningen over en fin kik-
kert på trefod, som giver en hjælper mulighed 
for at give skytten korrektioner uden at skulle 
løbe ned og kigge på skiven. Uvist af hvilken 
årsag havde inspektøren glemt alt om denne 
kikkert og vi måtte med slesk tale og indtræn-
gende bønner skaffe os adgang til at bruge 
andre foreningers kikkerter. Inspektøren har 
dog lovet, at denne uheldige tildragelse skal 
være en engangsforeteelse og det glæder os 
meget. 
 
 Sprint bestod af orienteringsløb, 5 skud 
liggende, orienteringsløb og 5 skud stående, 
hvor eventuelle forbiere afregnes med straf-
runder, som tælles med i den samlede tid. 
 
 Janni fik 3. pladsen i Old Girls, Kai hentede 
2. pladsen i Veteran II, mens undertegnede og 
inspektøren besatte hhv. 4.- og 8. pladserne i 
Veteran I. 
 
 Med et godkendende nik fra inspektøren 
kunne vi pakke sammen efter førstedagen og 
lade os indkvartere i Beredskabsstyrelsens 
overdådige faciliteter i Tinglev. 
 
 Lørdagens klassiske konkurrence bestod 
af punktorientering, orienteringsløb og skyd-
ning med 10 skud liggende og 10 skud ståen-
de, og her valgte vi at repetere placeringerne 
fra gårsdagens sprint, dog med den lille æn-
dring, at inspektøren kravlede op på 7. pladsen 
i Veteran I. 
 
 Sædvanligvis afsluttes anden konkurren-
cedag med fællesspisning og præmieuddeling, 
men grundet tidligere nævnte kalamitet blev 
denne del aflyst og i stedet for valgte vi at fre-
kventere et lokalt spisested og afholde vores 
egen kammeratskabsaften sammen med et 
par tilløbende konkurrenter fra Kolding OK. 
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Janni (10) i 
startslusen 

og på vej 
op ad bakke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian (46) 

og  

Kai (54) 

    
 

    
 

 

 Søndagens afsluttende stafet var hen-
lagt til langdistanceskydebanen i Søgård 
Bjergskov og, som navnet antyder, kunne 
vi se frem til en upassende mængde høj-
demetre, og vi blev da heller ikke snydt for 
bratte stigninger. Den kvindelige deltager 
fra foreningen lod sig imidlertid rive med 
af stemningen og løb dele af orienterings-
banen 2 gange bare lige for at demonstre-
re høj moral og gode ben. 
 

 I klassen Old Boys/Old Girls besatte 
foreningens to stafethold hhv. 5. og 7. 
pladsen. 
 

 Efter tre dage i det allersmukkeste 
sønderjyske efterårsvejr med høj sol kun-
ne vi tage afsked med med- og modløbe-
re og lægge kurs mod Sjælland igen. 

 
 

   Referenten - Jørgen Pedersen 
Punktorientering 
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Sektionen orienterer 
 
Orienteringen i blad nr. 3 hopper lidt i forhold til 
konceptet, men den opmærksomme læser har 
forhåbentlig fået den fulde forståelse!  
 
 Ellers - - - - - - - ? 
 

Motionsgymnastikken startede igen den 

1. september efter sommerferien med hånd-
sprit, handsker og afstandtagen. 
 
 Den 8. september fortsatte vi på Bjerget ef-
ter gymnastikken med Steens indkøbte smør-
rebrød og snak over kaffen om Corona og 
sommerens oplevelser.  
 
 Vi sagde tak til Leif for den forgangne sæ-
son indtil Corona-stop i marts og lykønskede 
med de 80 år den 4. september. Holdet takkede 
gymnastikinspektøren i anledning af somme-
rens passerede 80 års dag, heraf mere end 65 
år i foreningen. 
 
 Indtil nu er gymnastikken fortsat efter rege-
ringens og GymDanmarks bestemmelser og 
anbefalinger. 
 
 Et par gange har der i salen været marke-
ringer med sprit til indvortes brug, herunder tak 
og flaske til Bent Niebling, som overtog ledel-
sen af træningen under Leifs 3 ugers tur til 
Sydamerika, Galapagos m.m., der meget let 
kunne være endt med, at han skulle hentes 
hjem af Udenrigsministeriet grundet Corona-
stop. 

 Den 27. oktober kom så nye restriktioner 
om max. forsamling på 10 personer og brug af 
mundbind, hvorfor det har været nødvendigt at 
dele os op i et tirsdags- og et fredagshold. Det 
er instruktør Leif plus 7 på hvert hold, idet 3 
gymnaster er på ”hold” for tiden grundet skader 
o. lign., og hvor der så hver gang er plads til 2 
sidste øjeblikstilmeldinger efter først til mølle-
princippet pr. telefon til Leif fra særligt træn-
gende motionsudøvere. 
 
 Det gode kammeratskab trives, og hver 
træningsaften er øjensynligt alle glade for atter 
at se de kendte ansigter og savne de p.t. 
manglende ! 
 

Juleafslutning med Gule Ærter eller ?? har 

vi planlagt til tirsdag d. 8. december, hvor Bent 
Bünning har tilbudt at lægge hus og kræfter til 
arrangementet. 
 
 Der er lidt mere end 4 uger til, men med de 
nuværende restriktioner "hænger arrangemen-
tet i en tynd tråd". 
 
 AS's Høje Formand har i mail til bestyrel-
sen den 22. oktober blandt andet foreslået, at 
Hjemmeværnssektionen aflyser deres "Bøftur" 
primo december, og at Gymnastiksektionen 
måske også aflyser deres juleafslutning, begge 
henset til alder blandt deltagerne og mindre 
mulighed for at holde afstand. 
 

3098/PML 
 
 

 
Midlertidigt opdelt i 2 hold   (se ovenfor) 
 

Tirsdag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, drengesal 37, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 17.00 (mødetid 16.55) - 18.30 

Korsager Skole, Gislingevej 14-16, Husum, sal 73, 2700 Brønshøj 
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BØFTUREN 
6. december 

AFLYST 
 

Vi håber at komme tilbage igen 
søndag 5. december 2021. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

JULEAFSLUTNING 
16. december 

AFLYST 
 

 
 

Baneskydningerne på 200 og 300 m på Kalvebod er afsluttet for i år 
 
Trods Corona forholdsregler har vi afviklet ba-
neskydningerne på langdistance efter de gam-
melkendte regler. Sidste skydedag var lørdag d. 
31. oktober. Tilslutningen i foråret var god.  
 
 Efterårets fremmøde knap så prangende. 
3793 Hammer har opgjort de foreløbige resulta-
ter med forbehold for kontrol og fintælling - det 
er næsten som det amerikanske præsidentvalg 
- således: 
 
Medaljeskydning I, skyttekongeskydningen blev 
vundet af 3745, Finn Scheibye med 1.228 p. 
4501, Chr. Bannow opnår en meriterende 2. 
plads med 1.215 p. foran 4230, Ola Hvamstad 
på 3.pladsen med 1.206 p. 

Medaljeskydning II – de ti bedste stillingsresul-
tater på 200 m blev vundet af 4501, Chr. Ban-
now med 139 p. i gennemsnit. 
 
Schmiegelow pokalen – handicap skydningen 
på 200 m bliver vundet af 4501, Chr. Bannow 
baseret på en dels stor flid, dels en fantastisk 
resultatfremgang i løbet af året. 
 
XXX-pokalen hvor skytten med dagens bedste 
200 m resultat opnår 3 point, 2. bedste opnår 
2. point og 3. bedste 1 point vindes ligeledes af 
4501, Chr. Bannow, som opnåede 1. eller an-
den pladser i alle de 8 stillingsskydninger, der 
tæller til pokalen. 

 
(fortsættes på side 18) 
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(fortsat) 
 
Foss-pokalen 15 skud liggende på 300 m bliver 
vundet suverænt af 4230, Ola Hvamstad med 4 
sejre i skydningen af 6 mulige. 
 
Skydningen om Collet-pokalen, der skydes som 
to trestillingsskydninger med 10 skud i hver stil-
ling over to dage blev vundet af 3745 Finn 
xxxxxx 
 

Scheibye med 525 point foran 3881 Thomas 
Fjeldborg. 
 
I skydningen om Pouls Glesners mindepokal 
(veteranpokalen) vinder 3793, Morten Ham-
mer. 
 
Skydningen om terrænskyttepokalen er endnu 
ikke afgjort, da der udestår to skydninger. 

 

 
 
 
 

 
 

 

                   
 

           
 

Købes hos kontoret 
2335 6822 / kontor@as-kbh.dk 

eller spørg i sektionerne eller på Bjerget 
 

 

Historiebøgerne sælges 
  

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

 Ny sangbog 100 kr. 
 Blazermærke 150 kr. 
 Stofmærke 10 kr. 
 Uglenål 50 kr. 
 Sticker Gratis 

 

 

AS-slips (grøn/bordeaux) 
 Silke eller polyester. 
 

Købes direkte på 
 www.bensonandclegg.com  
 Slips # 135: Sherwood Foresters 
 

 
 

Brænde fra Bjerget:  
 

Spørg sandbjerginspektøren 
 4586 7655 
 sandbjerg@as-kbh.dk 

 
 
 

 
 

 
Bladet kan også ses på www.as-kbh.dk et par dage efter deadline. 

  

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

Nu til dags er der ikke så mange i Danmark, som bruger porto / 
frimærker til forsendelser. Men der bruges porto til udsendelse 

af kontingentopkrævning fra foreningen, hvis du da ikke allerede 
har tilmeldt dig Betalingsservice eller en anden form for automa-

tisk betaling via din bank. 
 

 Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde kontingentop-
krævningen til Betalingsservice. Hvordan gør man ? 
 

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

 

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
 

 
 

HUSK at se efter nyheder på www.as-kbh.dk 
 
 

 

 

 Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 
og evt. udmeldelse skal meldes til 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. 
 

 

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

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

 

 
 
  

http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
http://www.as-kbh.dk/
http://www.as-kbh.dk/


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


