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Formand 
 

 Peter Michael Wester 5114 1976 
 Vagtelvej 1, 3060 Espergærde formand@as-kbh.dk 
 

Kontor 
 

 Ved kassereren (se herunder) kontor@as-kbh.dk 
 

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

Kasserer 
 

 Bo Scheibye 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 & historie 
 

 Ansvarshavende redakteur 
 

  Erling Heidler 2037 7717 / 4817 0017 
  Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 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 redakteuren 
inden deadline. 

 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form. 

 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt. 
 

Stof til blad nummer 3 senest den 26. august 2022. 

(Afleveret til postvæsenet den 25. maj 2022. 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 

 
 

Ændringer til navn, adresse, telefon, mailadresse 

og evt. udmeldelse skal meldes til kontoret. 
  

mailto:formand@as-kbh.dk
mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.as-kbh.dk/
mailto:kasserer@as-kbh.dk
mailto:lars.worsaae@gmail.com
mailto:avpoulsen@mail.dk
mailto:redakteur@as-kbh.dk
http://www.as-aarhus.dk/
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Forsiden: Formandsskifte - se side 28-29 
  

 
  

Tag børn, børnebørn, familie og venner 
med til en hyggelig 

Sct. Hans aften 
 på Bjerget 
 torsdag  23. juni - kl. 18.00 
 

 Snobrød, spil og hygge til børnene 
 Eller gå en tur til Toppen 
 Lækker middag - fra kl. 19 

 Hyggeligt selskab 
 Bål og båltale 
 Midsommervise og 
 Afslutning ca. kl. 22 ? 

 

 

 
 

Pris: Kun kr. 75,- + fluider 
Børn under 16 år gratis 

 

Tilmelding til spisningen senest 14. juni 
til kontor@as-kbh.dk 

 
Hvis du har vanskeligt ved at komme til Bjerget, så kontakt os, så vi kan hjælpe. 

 

 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk
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4125 Peter Michael Wester 

 Født 28. maj 1957 

 Konsulent tilknyttet Forsvarsakademiet og Felt- 
sportsudvalget i Dansk Militært Idrætsforbund 

 Pensioneret oberstløjtnant 

 AS medlem 1999 / aktiv 

 Feltsportssektionen 

 Gift med Anja 

 Fem børn (to sønner og tre døtre) 

 Vagtelvej 1, 3060 Espergærde 

 5114 1976 

 pwester79@hotmail.com  
 

 
 

Kære alle,  
 
Når dette indlæg skrives, har jeg besøgt skyde-
sektionen og været del af et introarrangement. 
Her kunne jeg konstatere, at interessen for 
skydning er høj blandt unge. De har valgt AS 
fordi de fandt os på nettet (hjemmesiden), og 
de ser sig som medlemmer af AS, når introduk-
tionsprogrammet er overstået. Vedr. AS var de 
ved ankomsten “blanke”, men skydesektionens 
introprogram giver en kortfattet introduktion til 
Foreningen.  
 
 Ved overgang fra intro til skydning til med-
lem ser jeg gerne, at det kommende medlem 
får en bredere introduktion til foreningen og gi-
ves lejlighed til at deltage i et sjovt, inspirerende 
og “lær hinanden at kende” program. 
 
 Som nyvalgt formand vil jeg i dette - mit 1. 
Indlæg - give jer lidt baggrund om min person 
og forhold, som jeg ser kendetegner en frivillig 
organisation anno 2022.  
 
 Fra dette ståsted tager jeg udgangspunkt i 
afgående Formand, 3849 Aksel Iversens, tre 
fokusområder for Foreningen, som de kom til 
udtryk under Generalforsamlingen den 27. april 
2022. 

 
 Gennem de sidste to år har jeg været med 
til at udvikle to frivillige organisationer, Dansk 
xxxxx  

 
 
Søredningsselskab (DSRS) Helsingør, og Bi-
athlon- og Feltsportsudvalget indenfor Dansk 
Militært Idrætsforbund. For begge organisatio-
ner manglede der en skitse eller et forløb, der 
tegnede retningen for, hvor og hvordan for-
eningerne skulle udvikles.  
 
 Jeg vil med idéer fra disse to forløb gerne 
inspirere AS bestyrelse og medlemmer til at 
igangsætte et arbejde, der giver medlemmer-
ne en forståelse for, hvor AS ser sig selv om 
tre til fem år. Hvornår og hvordan dette arbej-
de igangsættes, ønsker jeg at drøfte med be-
styrelsen ved bestyrelsesmødet i august 2022.  
 
 Det, jeg ser kendetegne de frivillige orga-
nisationer anno 2022, er, at de presses, fordi 
der er mange tilbud, tempoet er sat op, og fa-
miliemønstret er ændret. Hvor andre frivillige 
organisationer alene har en eller to retninger, 
er AS kendetegnet ved at have flere, hvilket 
jeg ser som en styrke og giver mulighed for 
medlemskab af længere varighed. 
 
 Et medlem starter eksempelvis i skydesek-
tionen, men introaktiviteter i andre sektioner 
skaber interesse, og medlemmet “vokser” og 
udnytter færdigheder og metoder og viden til at 
opnå færdigheder indenfor eksempelvis felts-
port og/eller i HJV. 
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 Afgående formands, Aksel Iversens, tre 
fokusområder var: 

 Der bør forsøges hvervet flere yngre 
medlemmer til feltsportssektionen. 

 Der bør etableres en attraktiv incita-
mentsstruktur, der kan få flere skytter til 
at blive hjælpeinstruktører og påtage 
sig ledelsesmæssige opgaver i skyde-
sektionen. 

 Foreningens ledelse skal blive bedre til 
at ajourføre foreningens hjemmeside. 

 
 Jeg finder nævnte yderst relevant som ud-
gangspunkt for bestyrelsens og ikke mindst 
sektionernes kommende arbejde. Der er flere 
veje til hvervning af yngre medlemmer til felts-
portssektionen. Umiddelbart ser jeg tre; hverv-
ning blandt orienteringsklubber gennem intro 
aktiviteter, etablering af partnerskab med de mi-
litære idrætsforeninger herunder Feltsportskur-
sus for personel i Reserven, København og en-
delig intern rekruttering i AS. Sidstnævnte for-
drer, at forløb fra introarrangement i skydesek-
tionen til optagelse som medlem i AS justeres 
og indeholder aktiviteter, hvor medlemmer får 
en indføring i Foreningens øvrige aktiviteter.  
 
 Vedr. tilvejebringelse af støtte til nuværen-
de instruktører i skydesektionen, herunder inci-
tamentsstruktur, ser jeg denne skabt gennem 
xxxxxx 
 

opbygning af et nyt trænings- og uddannelses-
forløb, hvor instruktørrollen udgør en væsentlig 
og forudsætningsskabende del for at gå fra et 
niveau til et nyt. Jeg tænker, at skydesektionen 
kunne drive denne del og bibringe øvrige sek-
tioner erfaringer. 
 
 Vedr. sidstnævnte ajourføring af forenin-
gens hjemmeside - ja, naturligvis, men hidtidig 
praksis har ikke virket, så hvad gør vi? 
 
 AS hviler på flere strenge, hvilket gør For-
eningen unik. Ruslands invasion i Ukraine den 
24. februar 2022 har givet en ny og betydelig 
interesse for evnen til at Forsvare Danmarks 
værdier, herunder ved egen indsats at kunne 
bidrage. AS aktiviteter udgør et helt naturligt 
fundament i den forbindelse, fordi AS oprinde-
ligt blev oprettet, for at de unge studenter kun-
ne dygtiggøre sig fysisk og skærpe deres sky-
defærdigheder.  
 
 Mine forventninger til medlemmerne er, at 
der kigges fremad og er med på at bidrage, når 
nye initiativer præsenteres og tager form. Vi 
skal være fælles om at udvikle AS! Herudover 
er det helt nødvendigt at støtte op om de ild-
sjæle, der udgør rygraden i AS. Det skal være 
sjovt at være i AS! 

Formand XXIX 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 Redaktørens info: 
 

Peter Wester var stævneleder ved Open Danish Championship & World Cup Final O-
biathlon i Gribskov i november 2019 - et af de største arrangementer, AS har stået for. 
 

(se AS blad # 2019-4, side 11-21 - god læsning - anbefales meget - læs det igen) 
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Aktivitetsoversigt 2022 
 

31. maj 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

11. juni  For/Sky/Fsp AS - P7/SKIF København 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften  Se side 3 Bjerget 

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

25. august  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

26. august  Bladet Deadline blad # 2022-3 

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

6. september 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Korsager Skole 

1. september 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Sept./okt.  Skydning Universitetsmatch ? 

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

26. oktober  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

31. oktober  Bladet Deadline blad # 2022-4  

3. december 10.00 Feltsport Bøftur  Bjerget / Rude Skov 

4. december  Hjemmeværn Bøftur  Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning  Skolen / Privat 

13. december 19.00 Skydning Juleafslutning  DGI-byen 
 

2023 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur  Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

3. januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

7. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

April  Feltsport Træning O-løb & skydning Bjerget/Rude Skov 

April  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

April  Feltsport Træning - pistol/afst.bed./kortllæsn. Kalvebod / terræn 

6. Maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget/Rude Skov 

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

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning Skolen / Bjerget 

 
 

Reservér allerede nu alle AS-datoerne i kalenderen 
 

Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på 

www.as-kbh.dk 
 

 
 

 
 

Fotografer til dette nummer: Viggo Neble, Peter Wester, Janni Fischer, 
Børge Pedersen, Sandbjerginspektøren og Redakteuren 
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Som bekendt var det p.gr. af Coronaen ikke 
muligt at afholde AS-P7’s 100 års jubilæum i 
2020, og det udsatte forsøg i 2021 måtte også 
aflyses. Dvs. - hvor trist det end er - at vi ikke 
fik udnyttet denne mulighed til en stor fejring. 
 
 Til gengæld kan vi glæde os over, at kon-
kurrencerne nu genoptages 11. juni i Køben-
havn med det sædvanlige konkurrenceformat: 
 

 88. baneskydning 

 55. feltskydning 

 72. feltsportskonkurrence 

 17. pistolskydning 
 

 Skydesektionen og feltsportssektionen ud-
tager som sædvanligt holdene, og rammerne 
bliver som sædvanligt skydning på Kalvebod 
Skydeterræn, feltsportsdiscipliner i Nordsjæl-
land og middag om aftenen på Bjerget. 
 
 Hvis du vil vide mere om historien, resulta-
terne og deltagerne, kan det hele læses i: 
 

 AS-P7 - 90 år - 1920-2010 
(redakteuren har nogle få til salg) og 

 

 100 års supplement 2020 
(udsendt til alle tidligere deltagere 
som særnummer af bladet nr. 2020-5). 

 
 

Runde fødselsdage 

4125 Peter Michael Wester 28. maj 65 år 

3448 Bo Scheibye 30. maj 80 år 

4283 Jesper Markus Pedersen 24. juni 50 år 

4377 Paulo Andre G. Ferreira 25. juni 40 år 

4007 Torkild Ottesen Hansen 30. juni 55 år 

1925 Tim Utke Thranow 12. juli 65 år 

3811 Peter Bjørn Jensen 13. juli 80 år 

4721 Michael Osterwald-Lenum 2. aug. 60 år 

3084 Jørgen Kuntze Christensen 4. aug. 85 år 

4251 Ulrik Kjersgaard Friis 17. aug. 40 år 

4159 Christian Bork Øelund 3. sept. 40 år 

Til lykke 

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

Afdøde 
 

 2756 Bent Jegsen 18. december 2021 
 

Æret være hans minde 

http://www.as-kbh.dk/
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Referat af generalforsamlingen 
27. april 2022 

 
Dagsorden til AS generalforsamling jf. foreningens vedtægter § 28. 
 

1. Valg af dirigent.  

2. Formanden aflægger beretning.  

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Kassereren forelægger budget til 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 Akademisk Skytteforening.  

10. Eventuelt.  

 
Ad 1. Valg af dirigent. 
 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne 
3740 Erling Heidler som dirigent, hvilket blev 
godkendt. 

 Dirigenten fastslog generalforsamlingens 
lovlighed jf. vedtægterne. 

 Dirigenten konstaterede, at 4276 Palle 
Skovhus Jensen var udpeget som referent. 

 Ved optælling konstaterede dirigenten, at 
der - jf. vedtægternes § 30 - var mødt 17 

stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
Ad 2. Formanden aflægger beretning.  
 
Følgende medlemmer er i 2021 afgået ved dø-
den: 
 

 3763 Leo Lundgren Larsen Marts. 

 3158 Ole Kjærgaard 8. maj. 

 0827 Palle Arendrup Bruun 12. oktober. 

 3156 Leif Vanggaard 28. oktober. 

 2966 Mogens Løppenthien 22. november 

 2756 Bent Jegsen 18. december 

 
Æret være deres minde. 

 

Indledning. 
 

Beretningsåret har for andet år i træk været 
præget og udfordret af coronarestriktioner. dog 
i mindre grad end året før, idet mange restrikti-
oner gradvist blev hævet i løbet af foråret. En 
del foreningsarrangementer, inkl. den udsatte 
AS-P7 100 års jubilæumsfest, måtte desværre 
aflyses. Dette skyldtes dog svenskernes mang-
lende coronatilladelse til at deltage i Danmark. 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2021 i alt: 
 

 Medlemmer  312 (+4) 

 Ny tilgang 28 

 Udmeldte m.m. 18   

 Døde 6 
 

fordelt på: 
 

 Aktive mænd 242 

 Aktive kvinder 39 

 Passive 36 

 Livsvarige 2 
 

Medlemskab i en del af året tæller som aktivt 
medlemskab. 

 

Medlemmerne fordeler sig på sektionerne så-
ledes: 
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 Skydning 226 

 Gymnastik 24 

 Feltsport 34 

 Hjemmeværn 37 

 Sandbjerg 13 

 Uden sektionstilknytning 7 
 

En del er tilknyttet flere sektioner. 
 
 Foreningen har i beretningsåret haft en lille 
medlemsfremgang på 4 personer mod de sidste 
tre års mindre tilbagegang. Ændringen skyldes 
først og fremmest, at skydesektionens introar-
rangementer kunne gennemføres i størstedelen 
af året. Denne gode udvikling er i øvrigt fortsat 
ind i 2022, idet foreningen pr. 22. april var oppe 
på 343 medlemmer. 
 
Foreningsarrangementer. 
 

 Generalforsamling uden fysisk fremmø-
de med elektronisk afstemning. 

 Sct. Hans aften med spisning og bål - 24 
deltagere.  

 
Skydesektionen. 
 
Corona. 
 
Også i 2021 var vi ramt af lavere aktivitet især 
på 15 m skydningen. Der var slet ingen skyd-
ninger i perioden januar - medio maj. 
 
 Fra september og frem til årsskiftet 
2021/2022 var der fortsat restriktioner på antal-
let af skytter. Vi er derfor også blevet ramt på 
tilgangen af nye medlemmer, som primært re-
krutteres gennem vores to månedlige introduk-
tionskurser for nye skytter. 

Medlemstal. 
 

Antallet af skytter indberettet til det centrale 
foreningsregister udgør 226, i forhold til 232 i 
2020. Det er med andre ord de fleste af de al-
lerede indmeldte, der har fortsat deres med-
lemskab. 
 
Skydeaktiviteterne. 
 
Den lavere aktivitet i DGI-byen afspejlede sig 
naturligvis også i et væsentligt lavere antal 
skydninger. Patronsalget udgjorde således ca. 
519 æsker á 30 kr. svarende til knap 16.000 kr. 
Til sammenligning blev der i 2018 solgt ca. 
1.800 æsker patroner i DGI-byen. 
 
 Deltagelsen i langdistance skydningerne lå 
også lidt lavere end i 2020. 
 
 Skyttekongeskydningen blev gennemført 
af 6 deltagere der opnåede 3 guldmedaljer og 
tre sølvmedaljer.  
 
 Et kæmpestort til lykke til 4501 Christian 
Bannow, som vandt Skyttekongeskydningen 
2021 med god margin til 3745 Finn Scheibye 
og 4230 Ola Hvamstad, som lå á point på 2-3. 
pladserne. Christian vandt også Medaljeskyd-
ning II og Schmiegelow pokalen.  
 
 Til gengæld vandt Ola XXX-pokalen, hvor 
Christian ikke kunne deltage, da han vandt i 
2020. Foss-pokalen blev vundet af Finn Schei-
bye med fire af 6 mulige sejre. Finn vandt også 
Collet pokalen. 3793 Morten Hammer vandt 
Poul Glesners mindepokal og feltskyttepoka-
len. 
 

(fortsættes side 22) 
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Teltet rejses - 27. april 2022 
 

    
 

 

Det kan være farligt at gå til gene-
ralforsamling. Inden spisningen gik 
i gang, blev vi sat i arbejde med at 
trække telttaget ind over stilladset. 
 

De mest bevægelige er ”skubber-
ne”, , som tager det hårde arbej-
de, mens de ældre, ”trækkerdren-
gene” , sikrer, at skubbernes ar-
bejde ikke glider tilbage igen. 
 

Tungt er det, men på plads kom 
det, så nu er det klar til at beskytte 
sommerens selskaber mod regnen. 
 

3740 
 
 

 

 
 

 

 

Brændesalg fra Bjerget 
 

 Energipriserne er steget.  

 Har du brændeovn og ønsker at supplere med varme fra 

den, så kan du få fint, kløvet og knastørt løvtræ fra Bjerget. 

 Medlemspris på kun 500 kr. pr. rummeter. 

 Henvendelse til foreningens kasserer Bo Scheibye 

telefon 2335 6822  eller mail  kasserer@AS-kbh.dk 

. 

  

mailto:kasserer@AS-kbh.dk
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Blodbøgen 
 

    
 

Ældre medlemmer husker Høje 
Sandbjerg lejrens signaturtræ - en 
kæmpemæssig fyr, som helt domi-
nerede udsigten fra husene.. 

Og mange husker sikkert også, at træet blev 
kraftigt beskadiget i en storm i 2005. Det fik lov at 
stå som et monumentalt mindesmærke indtil 
2007, hvor det til nogens fortrydelse blev fældet. 

 

       
 

Nu har Sandbjerginspektø-
ren efter mange år besluttet 
at plante et nyt signaturtræ 
på samme sted, og han har 
valgt en blodbøg. 

Den ser ganske vist lidt spinkel 
ud, men det løser sig jo med ti-
den. Måske er det dette syn, 
han drømmer om, at kommende 
medlemmer skal se om 100 år. 

Men en blodbøg er velvalgt. 
Med de grønne træer som 
baggrund passer farven fint 
til AS’s officielle farver, som 
de ses på vores slips. 

 

 
 

 
 

 

 

Se side 3 
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Fire ældre aktive løbere var ikke meget, og det 
samlede selskab på 11 var uden sammenligning 
det mindste i mands minde til et klubmesterskab. 

 

Klubmesterskab O-løb 
7. maj 2022 

 

 
 

 

Men det var ikke ”hvem som helst” - så de fortjener en præsentation    (fra venstre på billederne) 
 

3764 Niels-Erik O. Hansen Medlem 1972 

 Feltsportsinspektør - 2000-04 

 Banelægger på feltsportskursus 

 Arrangør af skydningen ved mange stævner, 
mesterskaber og AS-P7 

 Har doneret opvaskemaskinen til Bjerget 
 

3849 Aksel M. Iversen Medlem 1979 
 Orienteringsinspektør 1984-93 

 Næstformand - 2011-12 

 X - formand XXVIII - 2012-22 

 Klubmesterskab O-løb - vinder 1983, -93 & -94 
 

3572 Peter Werling Medlem 1966 
 Orienteringsinspektør - 1973-74 & 1993-96 

 DM feltsport - 10 gange + 5 gange OB & VET 

 AS-P7 feltsport - vinder 12 gange 

 Klubmesterskab O-løb - vinder 13 gange 

 Banelægger på feltsportskursus 

 Arrangør - O-løb banelægger - ved mange 
stævner og mesterskaber 

 

3801 Birger Hoff Medlem 1976 
 Orienteringsinspektør - 1996-99  

 Feltsportsinspektør - 2004-11 

 Sandbjerginspektør - fra 2011  

 AS-P7 feltsport - vinder 1981 

 Klubmesterskab O-løb - vinder 5 gange 

 Klubmesterskab O-biathlon - vinder 2007 

 Banelægger på feltsportskursus 
 Stævneleder og arrangør ved mange stævner, 

mesterskaber (bl.a. 2x DM) og AS-P7 

4166 Nis Schmidt  Medlem 2000 

 Stedfortrædende feltsportsinspektør - 2011-17 

 Klubmesterskab O-løb - vinder 2001 & 2016 

 Banelægger på feltsportskursus 
 

Lorna Heidler 
 

4206 Carsten Sveding  Medlem 2004 

 Feltsportsinspektør - 2011-17 

 Klubmesterskab O-biathlon - vinder 2009 

 Banelægger på feltsportskursus 
 

3740 Erling Heidler  Medlem 1970 

 Orienteringsinspektør - 1974-84 & 2000 

 Sekretær - 1984-87 

 X² - formand XXVII - 2000-12 

 AS kontor - 2003-20 

 Redakteur af AS bladet - fra 2005  

 DM feltsport - vinder OB 1985 

 AS-P7 feltsport - vinder 1984 

 Klubmesterskab O-løb - vinder 1974 

 Tidl. banelægger på feltsportskursus 

 Projektleder for flere jubilæer - AS (1986 & 
2011), AS-P7 (1995) & Bjerget (2016) 

 Flere historiebøger - AS (2011) & AS-P7 (1981, 
1995, 2010 & 2020) - og ny sangbog (2012) 

 

Lise Hansen 
 

Karin Werling 
 

Mie Hoff 
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 Årsagen til det beskedne fremmøde var, at 
der var flere andre konkurrencer, som de mere 
konkurrencefokuserede skulle deltage i. Måske 
bør datoen for klubmesterskabet først fastlæg-
ges, når man kender disse andre konkurrencer. 
  
 Bl.a. på grund af det store fravær havde 
banelæggeren - Birger - afkortet banen til 4,4 
km med 13 poster. Men det var alligevel lykke-
des ham at lave et meget afvekslende løb med 
langt løbestræk på vej, vanskeligt gennem-
trængeligt terræn, godt gemt post i grantykning, 
bakkeløb op/ned og nok det længste delstræk, 
man har set, mellem sidste post og mål. 
 
 I sin instruktion gjorde Birger grundigt op-
mærksom på, at der var en tvungen overgang 
mellem sidste post og mål. Han sagde dog ikke, 
xxxx 

at hvis man ikke brugte denne overgang, ville 
man ende inde på nabogrunden bag et stort 
hegn, som ikke kunne passeres.  
 
 Peter, som ikke havde vundet siden 2006, 
høstede fordelen af de yngres fravær. Han 
gennemførte på 60½ minut og fik endnu en 
gang overrakt den fortjente pokal. Nis og Aksel 
kom ind omkring to minutter senere - Nis 5 se-
kunder hurtigere end Aksel. Det kan med 100 
% sikkerhed dokumenteres, hvor de 5 sekun-
der blev tabt. Jeg var gået ud til stedet og så, 
at Aksel, som må have glemt instruktionen, var 
på vej ind i ”fælden”. Jeg var så venlig at stop-
pe ham, hvorefter han vendte om og kom rig-
tigt ud på vejen. Den manøvre kostede vel ca. 
15 sekunder. Havde han husket overgangen, 
ville han have taget 2. pladsen. 

 

          

 Men det var en rigtig god 
dag for os 11, som var med. 
Frokosten blev holdt udenfor i 
solen, de medbragte madpak-
ker blev indtaget, øl mv. blev 
drukket, og de tre første vers 
af snapseritualet blev afsun-
get, inden Birger gav snapsen 
fri, og et par sange fra sang-
bogen blev det også til.  
 
 Lad os håbe, at vi er nogle 
flere næste år. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Se side 3 
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DM feltsport 
19.-20. maj 2022 

 
Atter i år deltog Akademisk Skytteforenings 
Feltsportsinspektion, i orienteringskredse bedre 
kendt under navnet AS Feltsport, i danmarks-
mesterskabet. Mesterskabet afholdtes på Born-
holm i dagene 19. og 20. maj, gennemført af 
Bornholms Værn under ledelse af Dansk Mili-
tært Idrætsforbund i kampen om Danmarks 
Idrætsforbunds medaljer. 
 

 Desværre var der i år kun 27 deltagere. De 
mange grunde det skyldtes, skal jeg ikke kom-
me ind på her. En tredjedel af deltagerne bar 
AS uglen, hvilket er virkeligt fint. 
 

 Men at AS ikke blot kvantitativt, men også 
kvalitativt prægede stævnet, ses af resultatli-
sten, et uddrag af hvilken ses i skemaet herun-
der. Vi kan være stolte af vore resultater. 
 

 Selve DM i eliteklassen H21 blev vundet af 
en ung mand Lasse Falck Weber, som endelig 
slog de gamle væk fra tronen. Det lover godt for 
xxxxx 

sporten i fremtiden. Det bliver spændende, 
hvis vi atter en dag kan have deltager i denne 
klasse. 
 
Personlige oplevelser fra konkurrencerne: 
 

 AS Feltsports hold blev ledet af vor Christi-
an Saxe på bedste vis. Han klarede de admini-
strative opgaver med et lukket Forsvars-
Internet, transport, indkvartering, klargøring og 
transit af pistoler og meget mere, så vi som 
deltagere kunne koncentrere os fuldt om fem-
kampen. Tak for det. 
 

 Skydningerne gennemførtes i skydeterræ-
net på Raghammer. De var reelle. Når flere af 
os fik en del strafminutter i tredje skydning, 
hvor tiden var meget kort, var det vor egen 
manglende træning, og at vi ikke evnede at til-
passe os forholdene f.eks. ved at undlade at 
genlade og fordele skuddene bedre. 
 

 

 

Navn 
 

Pistol- 
skydning 

HGR- 
kast 

Afstand 
 

Kort- 
læsning 

O-løb 
 

I alt 
 

Placering 
 

Old Girls (45+), 2 deltagere 

  Janni Fischer 61 20 2 22 76 181 1 

Veteran II (65+), 5 deltagere 

  Kai Willadsen 11 16 7 9 60 103 2 

  Birger Hoff 15 14 5 23 82 139 3 

Veteran I (55+), 8 deltagere 

  Christian Saxe 5 18 7 0 59 89 1 

  Nis Schmidt 12 14 8 0 75 109 4 

  Carsten Sveding 18 8 8 18 80 132 5 

  Jørgen Pedersen 28 8 9 36 60 141 6 

  Peter Wester 35 14 9 23 76 157 8 

Ældre Old Boys (45+), 3 deltagere 

 

Jørgen Nielsen 4 24 4 4 53 89 1 
 

 

Feltsport er en femkamp. Disciplinerne er: 

 Terrænskydning med grovpistol, hvor der normalt skydes 3 skydninger 
med i alt 30 skud mod 15 mål på varierende afstande.  

 Kast med blind håndgranat mod 3 mål, et vindue, et skyttehul og en ring. 

 Afstandsbedømmelse mod 5 mål på op til 1500 m afstand 

 Kortlæsning fra stationspunkt mod 10 mål på op til 3000 m afstand 

 Orienteringsløb. 
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 Kast med de blinde håndgranater, 
noget jeg plejer nedladende at kalde 
stenkast, fordi jeg ikke er god til det, gik 
også fint straks efter skydningen. 
 

 Også afstandsbedømmelsen og kort-
læsningen var - med enkelte småfejl - re-
elle opgaver i normalt terræn. Dette bevi-
ses bedst, ved at to af vore deltagere fik 
0 strafminutter. Det er virkelig sjældent. 
 

 Herefter hastede vi hjem til Alme-
gårds Kaserne for at deltage i kammerat-
skabsaftenen. Selvom AS var sidst star-
tende, nåede vi at få lidt grillet bøf og 
pølser og drikke lidt øl, inden vi tidligt 
fandt til køjs. 
 

 Atter at sove på belægningsstuer, 
som da vi var rekrutter, var noget af en 
nostalgisk oplevelse. Sengeredning i 
etagekøjer. Trampen rundt mellem tasker 
og personlige ejendele. Lyden af tungt 
sovende deltagere, knirken af sengene 
og svuppende af bare fødder, som i mør-
ket natten lang søgte ud for at tisse. Den 
tunge varme første på aftenen, trods åb-
ne vinduer og køligheden om morgenen, 
når der ikke mere var tid til at sove. Alt 
bragte minderne frem. Men ikke alt var 
som i gamle dage for stuen havde nu fået 
lås. Den kunne åbnes indefra, men ikke 
udefra. Det opdagede mange for sent. 
Nogle fik vækket flinke venner, som åb-
nede, mens én måtte ty til at genfinde sin 
køje via et åbent vindue. 
 

 Orienteringsløbet næste morgen 
havde vi længe glædet os til. Det foregik i 
Rø Plantage, en fremragende oriente-
ringsskov. Desværre levede banelæg-
ning ikke op til vore garvede løberes for-
ventninger. 
 

 Efter løbet søgte vi til Gudhjem for at 
få en is. Det trængte vi til. Men det gjorde 
mågerne også. Med et lynangreb skar en 
fræk rovfugl et kræmmerhus over så isen 
blev slået til jorden, hvor hele mågefami-
lien straks gnaskede den i sig. 
 

 Efter afslutning på Almegårds Kaser-
ne med uddeling af præmier og megen 
applaus til vore løbere nåede vi færgen 
hjem. Trætte, men klar til næste års me-
sterskab i Haderslev. 

3801 Hoff 

 
 

 Fra venstre:   Nis, Jørgen N, Christian, Birger, 
  Janni, Jørgen P, Kai, Carsten, Peter 
 

   Præmiemodtagere 
 

       
 

 Jørgen N         Christian             Kai            Birger 
 

 
 

        Carsten,     Birger,   Nis, Kai, Jørgen N, Christian 
 

 
 

Frokostpause - bl.a. Birger, Jørgen N, Nis, Jørgen P 
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Sæsonafslutning 
17. maj 2022 

 

Gymnastikken er igen kommet ind i den nor-
male gænge uden coronarestriktioner og med 
rigtig pænt fremmøde. Under Leif´s inspireren-
de ledelse har alle givet sig i kast med koordi-
nationsøvelser og planken uden tøven, og for 
enkelte er det oven i købet lykkedes at krone 
dagens indsats med at lægge basketbolden i 
kurven. Glemt er så de ømme knæ grundet 
manglende måtter og koldt vand i bruserne. 
 

 Sæsonafslutningen blev afholdt d. 17. maj, 
hvor vi efter gymnastikken kørte til Høje Sand-
bjerg. Steen havde sørget for dejligt smørre-
brød, som blev indtaget under afvikling af den 
traditionelle ølsang og snapseritualet under 
Peter’s kyndige ledelse. 
 

 I sin takketale til Leif understregede Peter 
den uvurderlige betydning Leif’s indsats hav-
de, for at gymnastikken fortsat kunne være en 
del af Akademisk Skytteforening, og overrakte 
ham en lille erkendtlighed.  
 

 Også Steen fik en lille gave med hjem til 
ham og hans kone som tak for aftenens arran-
gement. 
 

 Før kaffen og småkagerne gik vi en tur til 
toppen og nød den pragtfulde udsigt i skønt 
vej og med en helt usædvanlig god sigtbarhed. 
 

 Efter kaffen skiltes vi med aftalen om at 
fortsætte med gymnastikken maj måned ud. 
 

Viggo Neble 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

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 

 

 
Efter sommerferien starter gym-
nastikken tirsdag d. 6. september 
på Husum Skole. 
 
P.t. ved vi ikke, hvor vi kan få sal 
om fredagen. 
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Vinterterrænskydninger 2021-22 
 
Denne gang blev de 6 vinterterrænskydninger 
afviklet som ”i gamle dage” - uden Corona-
restriktioner og lign. 
 

(Man kan jo sammenligne med referatet i 
AS-bladet nr. 2, 2021 - hvor der så i 
2020-21 heller ikke kunne afholdes den 
traditionelle afsluttende frokost med 
præmieoverrækkelser). 

 
 Der blev således uddelt præmier for begge 
sæsoner ved denne afslutning. 
 
 I 2021-22 skydningerne deltog i alt 9 AS-
skytter i en eller flere skydninger. 
 
 Der uddeles en præmie hver skydedag for 
den bedste skytte (dagens mand/mænd) både i 
de liggende klasser og i stillingsklasserne. 3745 
Finn Scheibye blev en af dagens mænd i no-
vember 2021. 
 
 Ellers er det de 4 bedste resultater (af 6), 
der tæller individuelt. 
 
 Individuelt skulle specielt 4501 Christian 
Bannow forsvare den fine 1. plads i klasse 2 fra 
foregående sæson. 
 
 Denne gang var han så rykket op i klasse 1, 
hvor konkurrencen viste sig at være en del hår-
dere. Faktisk blev klasse 1 vundet af Jan O. 
Larsen fra Ramløse Skytteforening med maxi-
mum points (200). Christians 189 points rakte 
desværre kun til en 8. plads. 
 
 I seniorklassen (veteraner) lå undertegnede 
indtil sidste skydedag i marts á points med Stig 
Munkholm fra Ramløse Skytteforening, men 
han overhalede mig i marts skydningen, så han 
blev nr. 1 med 197 points. Jeg blev nr. 2 med 
192 points. 3745 Scheibye sluttede denne gang 
på en 7. plads med 173 points. 
 

 
 

Morten, 3898 Lars Woesaae, Christian, Finn 
 

(Det må være 2020-21 resultatet, 
vi tænker på her) 

 
 Ellers var der desværre ikke tale om spe-
cielt bemærkelsesværdige individuelle AS 
præstationer denne gang. 
 
 Dette smittede jo så desværre også af på 
det samlede holdresultatet (bedste 5 af 6 
skydninger), hvor AS-holdet jo var blevet nr. 2 i 
2020-21 sæsonen (kun overhalet af Ramløse 
Skytteforening på den sidste skydedag). 
 
 Det var denne gang igen Ramløse Skytte-
forening, der blev nr. 1 med samlet 959 points. 
Selv om jeg faktisk næsten hver gang havde 
sat de mest optimale 4-mands hold, så slutte-
de AS-holdet nede på en 4. plads med 806 po-
ints. 
 
 De samlede resultater kan findes på AS' 
forum. 
 
 AS netto-holdet (de 4, der havde været på 
holdet flest gange) blev faktisk det samme i 
både 2020-21 (nr. 2) og 2021-22 (nr. 4). 
 

3793 Morten Hammer 
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Resultater fra langdistanceskydningerne i 2021 
 

  

I 2021 vandt 4501 Christian Bannow Skyttekongeskydningen efter en årrække med 3745 Finn 
Scheibye som vinder. Kæmpe stort til lykke til Christian . I alt tre skytter opnåede guldmedal-
je og 3 skytter fik en sølvmedalje placering. 

 
 

I Medaljeskydning II var 4501 Christian  
Bannow også suveræn. 

 
 

Schmiegelow pokalen er en handicap skyd-
ning, hvor det giver point at skyde flere point 
end skyttens gennemsnit fra foregående år. På 
grund af 4501 Christian Bannows store frem-
gang fra 2020 til 20121 var han også en oplagt 
vinder af Schmiegelow pokalen. 

 

 

 

 
 

3745 Finn Scheibye var den ene-
ste, der gennemførte skydninger-
ne om Collet pokalen. 

 

 

 
 

Foss pokalen blev vundet af 3745 Finn Scheibye med 4 sejre af 6 
mulige. 4230 Hvamstad kunne efter statutterne ikke vinde skydnin-
gen, fordi han vandt i 2020. 

  

15 ligg. Svensk Nordisk program 10 ligg. 5 ligg. 30 sek.

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

4501 Christian Bannow 145 144 143 146 140 140 88 46 47 99 49 48 1235 Guldmedalje - Skyttekonge 2021

3745 Scheibye 142 140 139 148 133 135 76 48 44 99 50 50 1204 Guldmedalje

4230 Hvamstad 139 138 138 145 136 132 88 46 43 100 50 49 1204 Guldmedalje

4653 Rune Junker 137 124 122 142 135 129 68 44 43 95 47 46 1132 Sølvmedalje

3793 Hammer 136 135 129 139 122 112 70 36 38 94 49 49 1109 Sølvmedalje

3901 Bannow 135 129 127 138 116 117 73 45 37 97 48 46 1108 Sølvmedalje

Dansk

Medaljeskydning I, Skyttekongeskydningen

Medaljei alt

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

Nr. Navn snit 2022 mærke

4501 Bannow 145 145 144 143 143 143 142 142 142 141 143,00 138 Friskytte

4230 Hvamstad 139 138 138 137 137 137 136 136 136 136 137,00 132 Friskytte

3745 Scheibye 142 140 139 138 137 136 135 134 133 132 136,60 132 Friskytte

3901 Bannow 135 134 130 129 127 125 125 123 123 118 126,90 122 Guld

3793 Hammer 136 135 129 126 125 124 124 122 119 126,67 123 Guld

4653 Rune Junker 137 124 122 127,67 130

 Schmiegelow pokalen
    Handicap pokalen

Handicap Point

Nr. Navn 2021 ialt

4501 Bannow 134 89

3901 Bannow 120 50

3793 Hammer 125 30

3745 Scheibye 135 25

4653 Junker 125 12

4230 Hvamstad 136 10

        Collet pokalen
Nr. Navn 15-05-2021 16-10-2021 Ialt

3745 Scheibye 268 265 533

4501 Bannow 255 255

3881 Fjeldborg 239 239

3901 Bannow 226 226

   Foss-pokalen
1 2 3 4 5 6 Sejre

27-03-21 15-05-21 05-06-21 04-09-21 18-09-21 16-10-21

3745 Scheibye 143 146 148 147 4

3901 Bannow 135 129 135 138 1

3793 Hammer 115 139 136 137 1

4230 Hvamstad 145 145 141 N/A
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I XXX-pokalen gives 3 p til dagens bedste skytte, 2 p. til den næstbedste og 1. p. 
til skytte nr. 3. 4501 Christian Bannow vandt skydningen i 2020 og var derfor ikke 
berettiget til at deltage i 2021. 3745 Finn Scheibye vandt skydningen.  

 

 

 

 
Poul Glesners mindepokal blev  
vundet af Morten Hammer 

 

 
 

Skydningen om feltskyttepokalen blev vundet af 3793 Morten Hammer á point med 4501 
Christian Bannow. Portvinspokalen blev vundet af Christian Bannow. 

 
 
 

 
 

 

 

Se side 3 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 Point

20-03-21 17-04-21 08-05-21 19-06-21 14-08-21 28-08-21 09-10-21 30-10-21 i alt

136 132 138 139 140 134

2 3 3 2 3 2 15

137 138 113 139 138

3 3 3 3 12

119 126 129 124 135 122

2 2 3 2 1 10

125 125 123 129 123

1 1 1 2 7

134

1 1

124 122

1 1

N/A

3

5

6

142 144 143

133

143

120

4195 Datcu

4501 C. Bannow

4320 Frydenvang

4653 Junker

3881 Fjeldborg

3745 Scheibye

3793 Hammer

3901 Bannow

XXX-Pokalen
Nr. Navn Plac.

4230 Hvamstad

1

2

Nr. Navn 200m 300m Handicap Resultat

3793 Hammer 135 129 126 139 10 539,0

3512 Mørup 133 11,5 144,5

3745 Scheibye 140 139 138 148 9,5 N/A

  Poul Glesners mindepokal
(Veteranpokalen)

4. Vinter 5. Vinter 6. Vinter DM-Ulfborg 1. Vinter 2. Vinter 3. Vinter Pokal Portvin

13-mar-21 10-apr-21 08-maj-21 03-okt-21 09-okt-21 13-nov-21 11-dec-21 Point i alt Point i alt

Nr., navn

3793 Hammer 26/17/4 27/16/2 25/14/- 18/10/2 29/17/5 29/17/4 29/18/5 20 22

4501 Chr. Bannow 27/16/1 25/16/3 27/16/4 27/17/3 25/16/4 29/18/5 16/14/3 20 23

3745 Finn Scheibye 28/17/3 29/17/5 27/15/1 24/14/2 28/16/3 26/17/4 18 18

3898 Worsaae 26/17/5 21/15/1 24/15/3 18/13/2 11 11

4653 Rune G. Junker 15/10/- 20/12/1 22/16/5 16/8/1 7 6

3990 Vaaben 27/17/3 29/17/4 7 7

3940 Klingemann 26/16/4 4 4

4188 Antonius 13/9/2 23/12/1 3 3

3901 Bannow 23/13/- 18/11/- 20/13/- 13/7/1 15/8/- 0 1

 Feltskyttepokalen
Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal

Træffere/liggende/feltskyttepoints
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Tider, sæder og skikke, regler 

og meget mere skifter ! 
 
Som de fleste AS medlemmer ved, - - - - 

         - - - - eller burde vide - - - - 
 

Man kan læse om det i AS histo-
riebogen 1861-2011 på siderne 
34-37, 40 og 45-46. 
Bogen kan læses på hjemmesiden 
under ”Om foreningen / Historie / 
Historiebøger” og bogen kan også 
købes (se side 30 i dette blad), 
hvilket stærkt anbefales. 

 
- - - - blev Akademisk Skyttekorps - sammen 
med alle øvrige frivillige korps - politisk nedlagt i 
1937. Korpsets havde siden 1866 været en af-
deling af Akademisk Skytteforening. 
 
 Efter nedlæggelsen fortsattes aktiviteterne i 
1938 i Idrætsafdelingen, som i 1943 skiftede 
navn til Terrænsportsafdelingen. Da man i 1946 
oprettede ”Danske Hjemmeværnsforeningers 
Forbund”, indgik Terrænsportsafdelingen her 
som en Hjemmeværnsafdeling, og i 1948 skif-
tede den officielt navn til ”Akademisk Skyttefor-
enings Hjemmeværnsafdeling”, men blev trods 
dette i AS fortsat kaldt Terrænsportsafdelingen 
helt frem til 1963. Det var det meget korte histo-
riske resumé. 
 
 Der er ikke flere medlemmer tilbage, som 
havde oplevet Korpset. Den sidste var 635 Jørn 
Finnich, som blev medlem i 1936 og afgik ved 
døden 6. april 2019.  
 
 Der er stadig et par medlemmer, som har 
oplevet Idræts- og Terrænsportsafdelingens 
første tid. En af disse var 162 Svend Trier. Fra 
hans søn - Hans Trier - har jeg modtaget nogle 
af faderens AS-arkivalier fra den tid. 
 
 Der er billeder, øvelsesrapporter, styrkeli-
ster, avisudklip, brochurer og de to små hæfter, 
som ses på billedet (genoptryk fra 1944): 

 Reglement I - Tjenestereglement og 

 Reglement II - Eksercitsreglement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Størrelse: 11x17 cm 

 
 Tjenestereglementet (36 sider) er interes-
sant læsning, som sammenlignet med datidens 
militære reglementer viser stort sammenfald, 
både med hensyn til indhold og formuleringer. 
 
 Det militærtjenstlige ambitionsniveau har 
været højt, og der efterlades ingen tvivl om, at 
man har taget dette alvorligt, og - om muligt - 
har ønsket Korpsets genopståen. Men det ske-
te jo ikke, og i stedet fik man Hjemmeværnet, 
og på næste side ses Svend Triers identitets-
kort fra 1948 i AS’s Hjemmeværnsafdeling. 
 

 Og så er vi nået frem til påstanden i over-
skriften.  
 

 I det følgende vil jeg bringe en række ek-
sempler på, hvordan tiden og forholdene den-
gang var helt anderledes end i dag. 
 
 Jeg vil dog starte med et eksempel på, at 
noget bliver hængende. Foreningens formåls-
paragraf, som kom til under heftige drøftelser i 
bestyrelsen i 1937 efter Korpsets nedlæggelse: 
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”Akademisk Skytteforening er en national og 

upolitisk Forening med Formaal at styrke den 

akademiske Ungdoms Vilje til at forsvare Fæd-

relandet og at give denne Ungdom en sund le-

gemlig Opdragelse”. 
 

 I dag er det næsten samme ordlyd, selv om 
der flere gange har været forsøg på at ændre - 
senest forud for ændringen i 2004, hvor ”love” 

blev til ”vedtægter”. Efter ”ungdoms vilje” er der 

nu tilføjet ”og evne”, og ”legemlig opdragelse” 
er blevet til ”fysisk aktivitet”. Dengang levede 
man i høj grad op til det. Gør vi det i dag ? 
 

”Under tjenesten er enhver partipolitisk Virk-

somhed absolut forbudt”. Overtrædelse skulle 

”straks indberettes”, og chefen kunne træffe be-

stemmelse om ”udelukkelse fra Tjeneste for Tid 

eller for stedse”. 

 Jeg tænker med et smil  på dengang i 

1976, hvor der blev gjort ihærdige forsøg på at 
få deltagerne i feltsportens Bøftur til at under-
skrive listen for Hans Jørgen Lembourns ”De 
Moderates” opstilling til Folketingsvalget i 1977. 

”Skytter, der melder sig til Tjeneste har Møde-

pligt til befalede øvelser” - og 

”Enhver Skytte, der under Øvelserne lader 

det mangle paa Iver eller god Vilje, kan 

straks - - - bortvises fra Deltagelse” - og 

”Enhver mundtlig Henvendelse skal være 

kort, tydelig og fremsat i høflig Form”. 
 

 Hvordan mon det ville gå i dag, hvor om-
gangstonen heldigvis er noget anderledes ? 
 
 I Eksercerreglementet (35 sider) begrun-

des indholdet med ”Det er derfor nødvendigt, 

at Kundskaberne indøves på en sådan Maade, at 

en ganske bestemt Ordre efterfølges af en gan-

ske bestemt Udførelse”. 
 

 Derefter beskrives grundigt, hvordan man 
skal opføre sig, og kommandoerne gennemgås 
detaljeret, hvordan man som enkeltmand, som 
gruppe eller i kolonne, i parade eller i kamp 
skal stå og bevæge sig til fods og med cykel. 
 

 Mon ikke det er godt, at vi lever i 2022 ? 
Nogle vil sikkert mene det modsatte ? 

 

 

 

162 Svend Trier 
 

Svend Trier var født 23. oktober 1923 og blev med-
lem af AS i 1941. Han avancerede til grad af Hdlf 
(stabshalvdelingsfører for ”Hold B”) og var aktiv på 
flere fronter, mest i Hjemmeværnsafdelingen. Bl.a. 
medvirkede han i kursusvirksomhed på Høje Sand-
bjerg for Lottekorpset. Han forblev medlem, indtil han 
afgik ved døden 20. januar 2020. 
 

Jeg har selv i 1980-82 - i min egenskab som sagsbe-
handler i Forsvarskommandoens OP 1 - Plans and 
Policy - med ansvar for bl.a. hærsager - haft adskilli-
ge sager og møder med Svend Trier, som på det 
tidspunkt var Forsvarets Generallæge. 
 

Jeg husker det som godt samarbejde med gode og 
saglige forhandlinger i god positiv stemning. 
 

Jeg var dengang ikke klar over, at han også var med-
lem af AS, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Jeg har 
adskillige gange oplevet, at drøftelse med fælles 
baggrund kan være meget gavnlig - også i sager med 
helt anderledes indhold og karakter. 

 
 

3740 Erling Heidler 
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Referat af generalforsamlingen 
(fortsat fra side 9) 

 
 25 m pistolskydningen lider som i de fore-
gående år under, at der ikke er en dedikeret le-
der af aktiviteten. 
 
 Corona pandemien betød endnu en gang, 
at vores traditionsrige skydning mod P7 Skytte- 
och Idrottsförening blev aflyst. Samme skæbne 
fik også den årlige Universitetsmatch. 
 
 Foreningen ejer ved udgangen af 2021 i alt 
91 våben, hvoraf 56 er pistoler og revolvere.  
 
Stævneresultater 2021. 
 

På trods af Corona forhindringerne lykkedes det 
for Kjøbenhavns Skytteforening at afholde 6 ge-
værterrænskydninger i løbet af 2021 med del-
tagelse af gennemsnitligt 6 skytter fra AS. 
 

 Ved Københavns Skytte Forbunds uden-
dørs mesterskaber deltog tre pistolskytter fra 
AS. Finn Scheibye vandt senior 3 klassen (over 
70 år) på standardpistol. På 50 m riffel skød 
Christian Bannow for første gang nogensinde 
60 skud liggende og helmatch (40 skud i hver af 
skydestillingerne knælende, liggende og ståen-
de) og opnåede en flot tredje plads i herre ræk-
ken i liggende og blev nr. to i helmatchen. 
 

 Ved Dansk Sportsskytte Forbunds danske 
mesterskaber, der blev afholdt af Aalborg Skyt-
tekreds, vandt 4356 Andreas Hansen det dan-
ske mesterskab i Open klassen. Kæmpestort til 
lykke til Andreas!  
 

 Ved DGI-Byens åbne 15 m stævne - som 
AS er medarrangør af - vandt Christian Bannow 
såvel hoved- som mesterskabsskydningen i 
DGI Klasse 3. 4385 Toby Reik vandt mester-
skabsskydningen i pistolklasse 3 med enhånds-
fatning. Finn Scheibye vandt både hoved- og 
mesterskabsskydningen pistolklasse 1 med en-
håndsfatning. 
 
Generelt.  
 

Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af 
de nye skytter kan fastholdes over en længere 
årrække, herunder at nogle flere vil vise inte-
resse for de udendørs discipliner på Kalvebod. 

Feltsport 
 

Årets aktiviteter og resultater: 
 

8. maj - Klubmesterskab i orienteringsløb. 
 

 3572 Peter Werling var banelægger på to 
baner på henholdsvis 6 og 3,5 km. 

 4250 Jørgen Pedersen blev klubmester. 
 

4. oktober - DM feltsport i Skagen. 
 

 AS deltog kun med 3 deltagere, idet 2 
andre blev udelukket pga. løb i samme 
skov tidligere på året. 

 4179 Jørgen Nielsen - 1. plads i  Ældre 
Old Boys (ÆOB). 

 4431 Christian Saxe - 1. plads i Veteran I 
(VET I). 

 3838 Kai Willadsen - 2. plads i Veteran II 
(VET II). 

 Ovennævnte vandt holdkonkurrencen i 
YOB/ÆOB/VET. 

 

8.-10. oktober - DM Biathlon Orientering  
 i Haderslev. 
 

 AS deltog med 6 deltagere. 

 4546 Janni Fischer - 3. plads i Old 
Girls/sprint. 

 Jørgen Pedersen - 2. plads i Veteran 
I/sprint. 

 Kai Willadsen - 2. plads i Veteran-
II/sprint. 

 4531 Lasse Helweg - 2. plads i Mix/stafet. 

 Christian Saxe og Jørgen Pedersen - 3. 
plads i Old Boys/stafet.  

 Jørgen Pedersen - 2. plads I Veteran I. 

 Kai Willadsen - 1. plads i Veteran II. 

 Christian Saxe, Jørgen Pedersen og Kai 
Willadsen - 2. plads i holdkonkurrencen 
for Ældre Old Boys/Veteraner. 

 

6.-7. november - Åbent Dansk Mesterskab 
 Biathlon Orientering i Silkeborg. 
 

 AS deltog med 4 deltagere: 

 Janni Fisher - 2. plads i damer 50 / klas-
sisk. 

 Christian Saxe - 3. plads i herrer 55 / 
klassisk.  
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 Jørgen Pedersen - 2. plads i herrer 60 / 
klassisk. 

 Christian Saxe - 3. plads i herrer/sprint. 

 Jørgen Pedersen - 1. plads i herrer 60 / 
sprint. 

 

4. december - Bøftur. 
 

 Sidste års vinder, 4166 Nis Schmidt, var 
banelægger. Som sædvanligt var årets 
bøftursbane udfordrende både på det fysi-
ske og ikke mindst på det mentale niveau.  

 Dels var kortet sammensat af flere forskel-
lige kort fra forskellige årgange, og dels 
skulle posterne klippes i en historisk rigtig 
rækkefølge ud fra en række angivne histo-
riske begivenheder med udgangspunkt i 
genforeningen i 1920. 

 Jørgen Pedersen blev overlegen vinder. 
 
 
Gymnastiksektionen. 
 
Januar 2021 startede med, at København var 
en af de 38 kommuner, der lukkede ned for al 
indendørs idræt. Den situation blev forlænget 
flere gange. 
 
 Gymnastikinstruktør 4292 Leif Berg-
Sørensen anbefalede os diverse hjemmeøvel-
ser, og dette blev underbygget af DGI-
formandens bekymring omkring nedlukning af 
de mange træningsfaciliteter. Nogle af os gik 
endda så vidt at deltage i DR TV 1’s morgen-
gymnastik kl. 9:20 med Rikke Hørlykke som in-
struktør! 
 
 I april blev der lempet noget på restriktio-
nerne, så vi fra og med d. 23. april kunne starte 
med et tirsdags- og et fredagshold med max. 10 
deltagere over 70 år med corona-pas, afstand, 
mundbind til og fra salen samt håndsprit 
og/eller handsker i forbindelse med ribbeøvel-
ser, måtter, boldspil og lign. 
 
 Fra og med 7. maj bortfaldt antals- og al-
dersgrænse, og vi fortsatte maj måned ud med 
corona-pas, afstand m.m. 
 
 D. 3. september startede efterårssæsonen 
under normale vilkår, og d. 14. gennemførte vi 
den udsatte sæsonafslutning med nachspiel, 
hvor der var 13 deltagere på Bjerget efter gym-
nastikken. 

 
 

Afgående formand aflægger 
sin sidste beretning 

 
 

 Under corona-nedlukningerne fik vi ét nyt 
medlem, og nedlukningerne har øjensynligt 
åbnet gymnasternes øjne for vor aktivitets 
værdi så meget, at mødeprocenten i efteråret 
steg. Til træning tirsdag og fredag har vi såle-
des næsten hver gang været mellem 11 og 14 
deltagere ud af 17-18 mulige! 
 
 Værtsskabet for juleafslutningen blev 4646 
Bent Bünning snydt for i 2020, men han og 
fruen tilbød sig igen i år, og d. 7. dec. holdt vi 
en meget hyggelig afslutning. Krafts vandrepo-
kal, kaldet Kammeratskabspokalen, blev ikke 
uddelt efter kun ½ år med gymnastik, men Jo-
an og Bent Bünning modtog Aage Bruuns van-
drepokal som tak for værtsskabet. 
 
 
Hjemmeværnssektionen. 
 
Gennemførte en minderig og velbesøgt bøftur. 
 
 
Sandbjerginspektionen. 
 
2021 har været et roligt år med drift i corona-
ens skygge og vedligeholdelsesarbejder på lej-
rens bygninger. 
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 Publikums forøgede interesse for at gå ture 
i skoven, de mange MTB aktiviteter i området 
lige vest for vor matrikel samt den nye offentlige 
trampesti langs nordskellet, har formindsket an-
tallet af rådyr på grunden. Derfor er skyttens år-
lige kvote og samtidigt hans jagtleje beskåret. 
 
 Drifts- og plejeplanen er rullet, så den nye 
dækker årene 2021-2031. Den er tilsendt kom-
munen og lagt på hjemmesiden. 
 
 Efteråret gik med høslet og slagleklipning af 
de åbne områder, da den gartner, vi havde truf-
fet aftale med, misforstod opgaven og siden 
opgav. Endnu et stykke af søens overflade er 
ryddet. Endvidere har vi hjulpet med at udbedre 
Høje Sandbjergvej, som generelt er i dårlig for-
fatning. 
 
 Fremtid: Ser vi det hele fra stor afstand, er 
der siden årtusindskiftet sket en betydelig æn-
dring af lejren og af brugen af øvelsesterrænet. 
De forfaldne gamle bygninger er renoveret, så 
lejren nu står som et attraktivt sted for klubakti-
viteter og for medlemmer, der ønsker at festlig-
holde personlige mærkedage, og som kan lejes 
ud. Opførelse af bygning 5 har gjort det muligt 
at skille drift fra brug af lejren. 
 
 Vi er holdt op med at anvende øvelsester-
rænet til Hjemmeværnsøvelser, og der skydes 
næsten aldrig. Den endeligt afsluttede fredning 
har stabiliseret kravene til øvelsesområdet. 
 
 Udlejningen har ændret lejren fra at være 
en økonomisk byrde til at være en indtægtskilde 
for foreningen. 
 
 Ser vi på den nære fremtid, forventer vi en 
rolig periode uden større vedligeholdelsesop-
gaver og fredningskampe med kommunen. Vor 
aldrende maskinpark og den kendsgerning, at 
vore renoverede bygninger ikke er helt så nye 
mere, gør det dog naturligt at lægge lidt midler 
til side. 
 
 Konklusionen er som sidste år, at såvel lej-
ren som øvelsesterrænet fremstår i fin stand. 
 
 

Afrunding. 
 
Foreningens aktiviteter og sociale sammen-
komster var i begyndelsen af beretningsåret 
påvirket af corona-situationen. Fra ca. foråret 
har foreningen i store træk gennemført og del-
taget i de sædvanlige sociale og sportslige ak-
tiviteter, dog med undtagelse af AS-P7 og uni-
versitetsmatchen. 
 
 Foreningen har været sportslig aktiv og 
deltaget i konkurrencer med flotte resultater. 
 
 Tre års mindre medlemstilbagegang er 
vendt til en lille fremgang, som indtil videre er 
fortsat i 2022.  
 
 Foreningens økonomi er fortsat fremra-
gende. Der har tilmed været et mindre over-
skud på driften af Lejren. 
 
 Jeg føler, at jeg med god samvittighed kan 
sige, at foreningen er i god gænge.  
 
 Der kan imidlertid godt arbejdes lidt med 
følgende fokusområder: 
 

 Der bør forsøges hvervet flere yngre 
medlemmer til feltsportssektionen. 

 Der bør etableres en attraktiv incita-
mentsstruktur, der kan få flere skytter til 
at blive hjælpeinstruktører og påtage sig 
ledelsesmæssige opgaver i skydesektio-
nen. 

 Foreningens ledelse skal blive bedre til at 
ajourføre foreningens hjemmeside.  

 
 
Afslutning 
 
Vi er ikke nået til valg af bestyrelse, men det er 
næppe nogen overraskelse, at jeg ikke gen-
opstiller. Jeg har i sidste nr. af AS bladet i artik-
len ”Formandens tilbageblik” beskrevet nogle 
af de begivenheder, der har fundet sted i min 
10 års periode som formand. Jeg vil derfor ikke 
gentage dem her, men blot nævne, at det har 
været 10 spændende år, og jeg vil gerne takke 
foreningens medlemmer for den store ære, I 
har vist mig ved, at jeg har fået lov til at være 
formand i 10 år.  
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Kassererens  
bemærkninger 
til regnskabet 

 
 
 
 Afslutningsvis vil jeg gerne takke for-
eningens bestyrelse, redaktør og revisorer 
for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, 
men også tak til alle andre, der har gjort et 
kæmpe arbejde for foreningen. 
 
 Dette afslutter min beretning. 
 
 Der var ingen spørgsmål eller bemærk-
ninger til formandens beretning. 
 
 
Ad 3. Kassereren forelægger det revide-
rede regnskab til godkendelse. 
 
Dirigenten fik forevist originalregnskaberne 
underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer 
og revisorer. Kassereren udleverede og 
gennemgik regnskaberne. 
 
Akademisk Skytteforening 
 
Indtægter 
 
Kontingenter aktive er en smule lavere end 
tidligere år. Det skyldes den lavere aktivitet 
på skydebanen, hvor interesserede nye be-
taler et intro-kontingent dækkende de første 
3 måneders deltagelse i skydning. 
 
 Øvrige tilskud kommer fra Ove Popp 
Poulsens fond for Akademiske Skytter, De 
Akademiske Skyttefonde og tilskud fra Kø-
benhavns Kommune. Se er lidt lavere end 
sidste år, fordi der er hensat midler fra 
Popps Fond til fremtidige aktiviteter. 
 

Udgifter aktiviteter 
 

 Skydeinspektionen er væsentligt lavere end 
sidste år på grund af Corona nedlukningen, 
som i stor udstrækning har forhindret aktivi-
tet på de indendørs skydebaner. 

 Gymnastikinspektionen, feltsport og hjem-
meværn er stort set som sidste år. 

 Sandbjerg regnskabet har givet et pænt 
overskud i år.  

 Bladet er lavere end sidste år da der kun var 
3 blade. 

 
Udgifter administration:  
 

 Er omtrent som sidste år. 
 
Resultat:  
 

 Et overskud på kr. 94.382, som overføres 
til kapitalkontoen. 

 
Balancen:  
 

 Foreningen har stadig en pæn aktivmasse 
og egenkapital. 

 
De Akademiske Skyttefonde 
 
Regnskabet er som tidligere år. Der er udloddet 
kr. 2.300 til AS. Lavere end tidligere år.  

 
Ove Popp Poulsens fond for Akademiske 
Skytter 
 
Der var et nettoresultat på kr. 179.145. Der er ud-
loddet kr. 375.000 til Akademisk Skytteforening. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskaberne. 
 

(fortsættes efter regnskaberne) 
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2021 - 31. december 2021 
 
  Budget Budget 
   2020 2022 2021 
   (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 197.085 200 200 205 
 Kontingenter, passive 10.500 13 11 12 
 Renteindtægter 3.051 0 11 3 
 Øvrige tilskud 35.512 131 131 133 
 Øvrige indtægter            275 0 0 0 
 

Indtægter i alt  246.423 344 353 351 
 
Aktivitets- Skydesektionen 119.357 60 200 200 
omkostninger Gymnastiksektionen 7.030 10 10 10 
 Feltsportssektionen 16.884 57 78 40 
 Hjemmeværn 675 0 2 2 
 Sandbjerginspektionen – 64.612 471 – 24 35 
 Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter 2.585 2 30 5 
 Bladet        30.127 50 50 50 
 

 Aktivitetsomkostninger i alt      112.047 650 346 342 
 
Administrations- Forsikringer 18.987 18 19 18 
omkostninger Gaver, præmier & AS-P7 jub.bog 975 10 5 5 
 Mødeudgifter 1.467 0 4 4 
 Øvrige administrationsomkostninger       18.565 21 29 30 
 

 Administrationsomkostninger i alt       39.994 49 57 57 
 

Udgifter i alt  152.041 699 403 399 
 
Årets resultat         94.382 – 355 – 50 – 48 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto        94.382 – 355 – 50 – 48 

 
 

 
Revisionspåtegning: Konklusion 
 
Der er ikke konstateret fejl og mangler i præsentationen og indreg-
ningen af oplysningerne i regnskabet eller i forhold til anvendt regn-
skabspraksis. 
 
Det er derfor vores opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at 
regnskabet er retvisende, og at det er udarbejdet i overensstemmel-
se med Foreningens vedtægter. 
 
30. marts 2022 
 
 Hans Jørgen Vaaben Morten Hammer 
 Regnskabskyndig revisor Kritisk revisor 
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Balance pr. 31. december 2021 - Aktiver 
 

   31/12 2020 
    (1.000 kr.) 
Anlægsaktiver 
 
 Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
 (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2018 
 udg. kr. 2.750.000 heraf grundværdi kr. 1.190.400) 
 

 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 1  0 
 (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
 

 Inventar             1 3 - 
 

 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 287, anskaffelsessum 148  0 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2021           6 154 0 
 

 Aktier, Danske Bank  
    1520 stk., anskaffelsessum 91.672  92 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2021    80.012    171.684 61 
 

 Anlægsaktiver i alt     171.841 153 
 
Omsætningsaktiver 
 
 Beholdning af ammunition  100.760 154 
 Tilgodehavender, debitorer  17.908 10 
 Likvide beholdninger     796.884 308 
 

 Omsætningsaktiver i alt     915.552 472 
 
Aktiver i alt   1.087.393 625 
 
 

Balance pr. 31. december 2021 - Passiver 
   31/12 2020 
   (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  653.144 559 
 Opskrivningshenlæggelse      80.018 61 
 

 Egenkapital i alt     733.162 620 
 
Hensættelser Hensatte midler fra Popps fond     350.000 0 
 

 Hensættelser i alt     350.000 0 
 
Kortfristet gæld Omkostningskreditorer mv.        4.232 5 
 

 Gæld i alt        4.232 5 
 
Passiver i alt      1.087.394 625 
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Ad 4. Behandling af indkomne forslag.  

 
Foreningen har ikke modtaget forslag. 
 
 
Ad 5. Kassereren forelægger budget til 
godkendelse. 
 
Budgettet fremgår af side 8 og side 11 i 
regnskabet. 
 

 Der er budgetteret med uændret 
kontingentsats i 2020 og kontingent-
indtægter svarende til forrige år. 

 Under øvrige tilskud er der budgette-
ret tilskud fra De Akademiske Skytte-
fonde, Popps Fond og Københavns 
Kommune. 

 Der er budgetteret med et aktivitets-
niveau som forrige år.  

 Budgettet viser et underskud på tkr. 
50, som vil blive taget fra kapitalkon-
toen. 

 Spørgsmål og bemærkninger til bud-
gettet 

 
Bemærkning: 
 
Peter Wester: Hvor ligger udgifterne til AS-
P7? 

 Bo Scheibye: Det fremgår af punktet 
Stævner, konkurrencer og øvrige ak-
tiviteter. 

 
 
Ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8.  
 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingent-
satser for 2022.  
 
Halvårligt:  Aktive indtil 25 år kr. 270,-  
 Aktive fra 26 år til 65 år kr. 370,- 
 Aktive over 65 år kr. 270,-  
 Passive kr. 150,-  
 
Kontingentet blev godkendt. 
 
Bemærkning: 
 
Finn Scheibye: Vi bør nok påregne grundet 
stigende inflation, at foreningens udgifter vil 
stige. 

Ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
 
Bestyrelsen foreslår ny- og genvalg af bestyrelse 
således: 
 

Nyvalg 
 

 Formand: 
 4125 Peter Wester. 

 Sekretær: 
 4290 Søren Østergaard ønsker ikke  
 at genopstille. Der er pt. ikke fundet  
 nogen afløser, hvorfor der ikke væl- 
 ges nogen ny sekretær. 

 

Genvalg 
 

 Næstformand: 
 4276 Palle Skovhus Jensen. 

 Kasserer: 
 3448 Bo Scheibye. 

 Sandbjerginspektør: 
 3801 Birger Hoff. 

 Skydeinspektør: 
 3745 Finn Scheibye. 

 Gymnastikinspektør: 
 3098 Peter Martin Lund. 

 Feltsportsinspektør: 
 4431 Christian Saxe. 

 Inspektør for HJV-sektionen: 
 4244 Martin Larsen. 
 

Bestyrelsen blev valgt. 
 
Bemærkning: 
 

Dirigenten:  

 Hvis bestyrelsen finder en egnet sekretær, 
kan generalforsamlingen så bemyndige be-
styrelsen til at trække denne ind til at hjælpe 
bestyrelsen. 

 Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant, jf. § 25.  
 

Bestyrelsen foreslår genvalg således: 
 

 Sagkyndig revisor 
 3990 Hans Jørgen Vaaben. 

 Kritisk revisor 
 3793 Morten Hammer. 

 Suppleant 
 3612 Svend Mørup. 

 

De foreslåede blev valgt. 
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Formandsskifte 
 

Ny formand takker 

ny X-formand, mens 

ny X²- formand ser på 

 
 
 
Ad 9. Valg af repræsentanter til organisatio-
ner uden for Akademisk Skytteforening.  
 
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde 
foreslår bestyrelsen genvalg af: 
 

 4185 Steen Vestergaard Andersen. 
 

Han blev valgt. 
 
Ad 10. Eventuelt 
 

Svend Mørup gjorde opmærksom på, at for-
mandens titel er formand og ikke Høje For-
mand, da dette er en titulatur (tiltaleform). 
 

Birger Hoff gjorde opmærksom på, at man er 
meget velkommen til at deltage i kranseop-
hængning næste år, for at markere årsdagen 
for Svenskernes storm på København i 1659.  
 

Peter Wester takkede for valget.  

 Det at blive formand for sådan en forening 
stiller høje krav. Der er tre ting, som jeg 
lægger stor vægt på. Det ene er sammen-
hæng på tværs, da vi er en forening med 
forskellige små afdelinger og en stor sky-
desektion. Det andet er bredden i forenin-
gen. Vi skal ud af bredden give grobund 
for eliten. Det tredje er det sociale. Vi skal 
holde fast i aktiviteter ud af de gamle tradi-
tioner, men også søge med nye aktiviteter 
at komme de mange nye medlemmer i 

xxxx 

møde. Foreningen står på et solidt funda-
ment. Situationen i verden, ikke mindst i 
Ukraine, drager paralleller til foreningen til-
blivelse, hvorfor foreningens aktiviteter i 
samfundet fortsat er særdeles relevante. 
Dette er alt sammen noget, som jeg vil 
skrive mere om i det kommende nummer 
af bladet. 

 Peter takkede den afgående formand - 
3849 Aksel Iversen - for hans indsats som 
formand. Særligt har du forstået forenin-
gens DNA. Du har skabt et godt grundlag 
baseret på fastholdelse af de traditionsrige 
aktiviteter. Der er skabt et godt økonomisk 
grundlag - vi står solidt i forhold til fremti-
den.  

 Der er også en udløbstid for enhver for-
mand. Du har selv valgt at stoppe, du er 
ikke blevet bedt om at gå. Derfor vil jeg 
gerne, at du også kan være der for mig, så 
jeg kan trække på din erfaring. 

 Herefter overrakte Peter Aksel 2 flasker 
vin, samt en gave i form af Leif Davidsens 
bog ”Lenins Bodyguard”. 

 

Aksel takkede for gaverne. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og af-
sluttede generalforsamlingen. 
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Købes hos kontoret 
2335 6822 / kontor@as-kbh.dk 

 

 

  Historiebøgerne sælges 
  

Sæt: Historiebøger ( –1911 - udsolgt) 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: Sherwood Foresters 
 

Sæt:  AS-P7  -  90 og 100 år - 150 kr  
 

 Købes hos redakteuren 
 

Brænde fra Bjerget:  
 

 Spørg sandbjerginspektøren 
 4586 7655 sandbjerg@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. 
 
 

 
 

 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. 

 
 

 
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


