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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 4 senest den 31. oktober 2022. 

(Afleveret til postvæsenet den 31. august 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. 
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mailto:kasserer@as-kbh.dk
mailto:lars.worsaae@gmail.com
mailto:avpoulsen@mail.dk
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Nr. 3 - September 2022 - 86. årgang 
 

Forsiden: AS-P7 - se side 8-23 
 

 

 

 
 

 
Kære alle  
 
AS gennemførte før sommerferien et vellykket 
AS-P7 arrangement og den traditionsrige Sct. 
Hans Aften i en let justeret og også børnevenlig 
udgave. Som klub kan vi glæde os over, at der 
på arrangementssiden og på deltagersiden er 
dygtige repræsentanter, der evner at få ram-
merne fyldt ud og gøre det sjovt at deltage. 
 
 Fra AS seneste bestyrelsesmøde i august 
har jeg valgt at fremhæve; introduktionspro-
gram for nye medlemmer, fanedeltagelse 10. 
september samt ny sekretær i AS’s bestyrelse.   
 
 Udvalget vedr. introduktion af nye med-
lemmer har arbejdet ihærdigt på at færdiggøre 
et forslag til program, der har til formål: 
 

 At give nye medlemmer en bred orien-
tering om AS, herunder kort historik, fa-
ciliteter og muligheder. 

 Få lejlighed til at afprøve “Adventure 
Banen” i hold. 

 Få lejlighed til at “snakke”, lære hinan-
den at kende og danne netværk over et 
let måltid. 

 Invitationer sendes primo 2023 til nye med-
lemmer tilgået i perioden 2020-2022, og gen-
nemføres på Høje Sandbjerg hhv. søndag den 
7. maj og den 3. september 2023. 
 
 Til den kommende markering af Hendes 
Majestæt Dronningens 50-års regentjubilæum 
den 10. september deltager AS med fane i 
skytteforeningernes faneborg. Bestyrelsen har 
bedt 3512 Svend Mørup om at deltage, og jeg 
ser frem til, at der i næste nummer gives en 
kort indføring i historien bag fanen og i forløbet 
af dagen. 
 
 På generalforsamlingen blev bestyrelsen 
bemyndiget til at udpege en sekretær og lade 
denne indgå i bestyrelsen. Det er med stor 
glæde, at jeg kan byde 4682 Søren Andersen, 
der er aktiv i feltsportssektionen og indmeldt 
december 2019, velkommen. Bestyrelsen vil 
forud for næste møde give det nye bestyrel-
sesmedlem en grundig indføring i AS historie 
traditioner og kommende aktiviteter.  
 
 Jeg ser frem til at se flere af jer til efterårets 
aktiviteter 

Formanden 
 

 
 
 
 
 

Formanden og ny sekretær, 
4682 Søren Andersen 

ved Feltsportssektionens Bøftur 2021 
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Aktivitetsoversigt 2022 
 

6. september 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Husum Skole 

6. september 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

8. oktober  Skydning Universitetsmatch Oslo 

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

26. oktober  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

31. oktober  Bladet Deadline blad # 2022-4 Bjerget 

3. december 10.00 Feltsport Bøftur  Bjerget / Rude Skov 

4. december  Hjemmeværn Bøftur  Bjerget 

6. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning  Skolen / Privat 

13. december 19.00 Skydning Juleafslutning  DGI-byen 
 

2023 

7. januar 14.00 Foreningen Nytårskur  Bjerget 

3. januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

7. februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

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

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

26. april  18.30 Foreningen Spisning  Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling  Bjerget 

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

6. maj  10.00 Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget/Rude Skov 

7. maj  Foreningen Intro-dag for nye medlemmer Bjerget 

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

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning Skolen / Bjerget 

Juni  For/Sky/Fsp AS - P7/SKIF Revingehed 

Juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften  Bjerget 

24. juni 13.00 Skydning Sidste langdist. skydedag før ferien SKAK-huset / KSC 

August 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

3. september  Foreningen Intro-dag for nye medlemmer 

 
 

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: Mathias Hertz, Morten Hammer,  
Per Bannow, Janni Fischer, Vagn Laursen, Peter Werling,  

Peter Wester og Jørgen Pedersen  og Redakteuren 
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Runde fødselsdage 

4159 Christian Bork Øelund 3. sept. 40 år 

4111 Christoffer Felix Jespersen 9. sept. 50 år 

4657 Henrik Teglborg 11. sept. 45 år 

4211 Paul Mackintosh 6. okt. 60 år 

3838 Kai Willadsen 12. okt. 70 år 

4564 Jan Nielsen 18. okt. 65 år 

3865 Henrik Raaberg 30. okt. 65 år 

3797 Lars Therkelsen 31. okt. 75 år 

4726 Jacob Fonnesbech Aqraou 31. okt. 50 år 

4417 John Michael Foley 14. nov. 75 år 

4276 Palle Skovhus Jensen 18. nov. 45 åt 

Til lykke 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

 

 
 
 

 
 

 

 

Søndag 4. december 
Invitation i blad # 4 

Alle AS medlemmer er velkomne 

 
  

Afdøde 
 

 2077 Per Gösta Heikel Vinther August 2022 
 

Æret være hans minde 

http://www.as-kbh.dk/
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Sct. Hans aften 
 
Invitationen lød i år på kl. 18, så man kunne 
starte med lidt hygge for børnene, men delta-
gerne gjorde blot, som de plejer at gøre - så 
børneres hygge, ringspil og snobrød måtte ud-
sættes til efter middagen. Kl. 18 var der kun 
nogle arrangører + et par mere, Omkring 18.30 
var der samlet en lille flok, som gik en tur til 
Toppen. Og kl. 19, hvor middagen skulle starte, 
var næsten alle ankommet. 
 
 Vi var 35 voksne og 8 børn, og det er jo et 
ganske pænt antal. Det var som altid godt at  
xxxxxxx 

møde de gamle faste deltagere, som man mø-
der hvert år, men også rigtigt godt at se, at fle-
re unge i år havde fundet vej til Bjerget. Lad 
rygtet brede sig, så flere kan opdage, at dette 
er et godt sted at fejre midsommeren. 
 
 Næstformanden dirigerede slagets gang, 
og det gik nogenlunde efter planen, så midda-
gen kunne starte omkring kl. 19.20 hvor ”kok-
ken” præsenterede aftenens menu (som kan 
studeres i billedteksten herunder), og som blev 
indtaget i vanlig god stemning. 

 

 
 

 
 

Teltet var fuldt besat og med 
børnebord udenfor, og der var 
ringkast og snobrød til børnene. 
 
Der var intet rådyr på grillen i år, 
men til gengæld var det en helt 
fuldgyldig erstatning.  
 
Hele dagen havde en ”kogeko-
ne” arbejdet på en fornem 3-
retters middag, så vi havde ab-
solut ikke noget at klage over. 
 
Menu: 

 Forret: Spinatroulade med 
laks og dressing. 

 Hovedret: Oksesteg med 
kartofler, salater og en su-
per god sovs. 

 Dessert til kaffen: Rabar-
bercrumble med flødeskum.  

 
 

 
  



7 
 
 Hen på aftenen blev det bekendtgjort, at bå-
let ville blive antændt kl. 21,30, så vi - med 
gamle og unge ben, vandrede derop til det, som 
- efter lidt venten - skulle vise sig at blive et af 
de største og flotteste bål, vi har haft. 
 
 Den ærefulde opgave at være båltaler til-
faldt i år 4106 Adam Wagner. 
 
 Han tog udgangspunkt i skikken med 
sankthansbål, der som midsommerblus sand-
synligvis er en af vore ældste endnu levende 
skikke. I gamle dage mente man, at lyset fra 
bålet holdt troldtøjet stangen, hvilket også næv-
nes i Holger Drachmanns Midsommervise. Deri 
nævnes det som en parallel til dette, hvordan vi 
selv med sværdet i hånd vil holde os beredte 
mod udenvælts fjender. 
 
 Han sagde, at man i nogle år nok havde 
kunnet være i tvivl om, hvorvidt en sådan for-
svarsvilje virkelig fandtes i Danmark, men efter 
Ruslands angreb på Ukraine, meldes der om, at 
antallet af ansøgere til hjemmeværnet i Dan- 
xxxxx 

mark er tredoblet, hvilket er glædeligt. For et 
lands forsvar handler ikke blot om evnen til at 
forsvare det, men først og fremmest om viljen. 
Og ukrainernes vilje til at forsvare deres land 
har vist imponeret mange og måske også in-
spireret.  
 
 Men hvad ligger bag forsvarsviljen? Det er 
fædrelandskærligheden, sagde Adam Wagner; 
det er den, der kan blusse op og få forsvarsvil-
jen til at brænde, så vi vil holde fjenden borte 
på afstand, som sankthansbålet holder troldtø-
jet væk. Taleren sluttede da med at citere fra 
en af Grundtvigs salmer: »Blus da op i lys og 
lue, Danmarks gamle kærlighed!« 
 
 En flot tale, som helt fortjent høstede pas-
sende applaus. 
 
 Herefter - som traditionen byder - afslutte-
des aftenen med Midsommervisen og Fane-
sangen, og lidt over kl. 22 rullede bilerne ud af 
lejren efter en særdeles god oplevelse. 
 

3740 

 

    
 

4106 Adam Wagner 

 
Bålet startede ret beskedent, 
som det ses på billedet .  

 
Men pludseligt - helt uden 
varsel - nærmest som en lil-
le eksplosion - blussede det 
op til et af de største, vi har 
oplevet. Så båltaleren og 
deltagerne måtte hurtigt vi-
ge længere tilbage fra bålet 
på grund af varmen. 
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Statistik - 1920-2022 
 

 Konkurrencer 88 44 i Danmark 44 i Sverige 

 Jubilæumsfester 7 2  i Danmark 5 i Sverige 

 
 Konkurrencer Antal Vinderholdene 
  i alt AS P7 
 

 Baneskydning 88 52 36 
 Feltskydning 55 30 25 
 Feltsport 72 38 34 
 Pistolskydning 16 13 3 

 
 Deltagere I alt Mænd Kvinder 
 

 AS 269 260 9 
 P7 265 254 11 
 I alt 534 514 20 
 
 Disse deltagertal omfatter  

 deltagere på holdene 

 holdledere mv. og 

 honoratiores 
 

 Der er ingen fyldestgørende statistik over: 

 arrangører og hjælpere mv. til konkurrencerne 

 f.eks. banekommandører og resultatberegnere mv. 

 eller i køkkenet, til servering og oprydning mv. 

 men der er mange, og stor tak for det. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 1909 1929 2012  1886 1961 2014 
  

(Tal) i parentes i referaterne 
(kun 1. gang man nævnes) 

viser antal gange, man 
har deltaget i AS-P7. 
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Som bekendt var det p.gr. 
af Corona-restriktioner 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 mu-
lighed til en stor jubilæums-
konkurrence og en god fest. 

 

 

 
 Til gengæld kunne vi glæde os over, at 
konkurrencerne nu kunne blive genoptaget 
med det sædvanlige konkurrenceformat 
 

11. juni 2022 i København 
 

 88. baneskydning 

 55. feltskydning 

 72. feltsportskonkurrence 
 
 Desværre havde det ikke været muligt for 
P7/SKIF at stille  et pistolhold, da det ikke var 
muligt at tage foreningsvåben ud af Sverige, 
så vi fik derfor ikke gennemført 
 

 17. pistolskydning 
 

 Men på en god sommerlørdag morgen 
udenfor SKAK-huset kunne Formanden byde 
geværskytterne og feltsporterne velkommen ved 
den traditionelle flaghejsning. 

 I sin tale præsenterede Formanden nøg-
lepersonerne for de forskellige aktiviteter og 
overdrog ansvaret for formandsskydningen til 
Finn Scheibye, fordi han selv var aktiv delta-
ger på feltsportsholdet.  
 

 Han beskrev derefter planen for dagen og 
sluttede med ønsket om, at ”lade konkurren-
cerne blive fair og udnyt mulighederne for at 
lære hinanden at kende på tværs at sundet”. 
 

 Derefter blev kommandoen blev overdra-
get til holdlederne, og konkurrencerne kunne 
tage deres begyndelse efter to års Corona-
pause. 
 

o Geværskydning Se side 14-17 

o Feltsport Se side 18-21 

o Pistolskydning Se side 22-23 

o Aften på Bjerget Se side 10-13 

o Historie / statistik Se side 8 
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Honoratiores 
 

Potentielle deltagere på VIP-holdet: 

 Formanden deltog aktivt på AS felt-
sportsholdet. 

 Ordförande SKIF deltog aktivt på P7  
geværholdet. 

 70-års jubilaren blev - som sædvanligt 
- på skydebanen. 

 X-formanden og X³-formanden var 

forhindret af private årssager. 

 Og der kom ikke andre fra P7. 
 

VIP-holdet bestod derfor kun af 

 X²-formanden, 

som således egenhændigt kunne bestem-
me, hvad han ønskede at lave. 

 

 
 
 
 

 
 

Her ses han slappe af oven på anstrengel-
serne sammen med AS holdleder feltsport 
og myggene ved start/mål for O-løbet. 

 
 

Om aftenen efter konkurrencerne 
 

 
 

 

Der havde været et 
par små byger i da-
gens løb, men ellers 
havde det været dej-
ligt varmt vejr.  

 
Så da vi om aftenen 
samledes på Bjerget, 
var det en rigtig dejlig 
sommeraften. 
 

Formanden byder igen 
velkommen på Bjerget 
og orienterer om pla-
nen for aftenen. 
 
I det gode vejr var det 
godt med den udedørs 
middag i teltet i haven, 
som lige nøjagtigt var 
stort nok til, at vi alle 
kunne være der. 

 

NOVA - Det er - så 
vidt jeg ved - første 
gang overhovedet, at 
middagen har været 
afholdt udendørs. 
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 Efter at den værste sult var tilfredsstillet 
med ”Pulled Pork”, holdt Formanden sin tale så-
ledes: 
 
 Han indledte med at byde velkommen til 
gæster, jubilarer og deltagere - og Især vel-
kommen til 

 Ordförende P7/SKIF - Pär Olanders 
og jubilarerne:  

 Niels Schou - 70 gange - uafbrudt hver 
eneste gang siden 1950, og 

 Svend Mørup - 50 gange - alle som del-
tager på geværholdet. 

og 

 Adolf Andersson, som med 46 gange er 
den svenske deltager, som har deltaget 
flest gange, og 

 X²-formanden - Erling Heidler - 41 gan-

ge, som er 3. flest dansk. 
 
 Han benyttede også lejlighed til at mindes 
to deltagere, som ikke er iblandt os længere: 

 P7’s traditionsbærende nestor överste-
löjtnanten Sigvard Andersson, som nåe-
de at deltage 46 gange, og som er den 
eneste, som har deltaget på både ge-
vær-, feltsports- og pistolholdet. Han af-
gik ved døden 26. april 2020, og 

 AS’s formand XXV 1973-83 Mogens Lø-
ppenthien, som også havde deltaget 46 
gange. Han døde 22. november 2021. 

 
 Herefter fulgte nogle betragtninger om den 
nuværende situation, som er markant ændret ef-
ter Ruslands invasion den 24. februar 2022 af 
Ukraine, hvilket bl.a. medfører øget behov for 
samarbejde mellem de nordiske lande og også 
resulterede i en markant ændring hos beslut-
ningstagere vedr. nødvendigheden af at tilføre 
ressourcer til Forsvaret.  
 
 Om dagens konkurrencer - og traditionen, 
som går tilbage til 1920 - udtrykte han ønsket 
om, at der - som hidtil - fortsat vil kunne ske for-
nyelse og justeringer, der særligt motiverer yng-
re, og som ikke mindst giver et godt socialt 
sammenhold.    
 
 Formanden afsluttede sin tale med at lade 
udråbe et AS-leve - tre lange og tre korte - for 
AS/P7 - samarbejdet.  

   
 
 
 P7’s tale blev givet på rungende skånsk af 
Stefan Mitkiewitz, som har været med i mange 
år - næstflest svensk med 34 gange. 
 
 Han glædede sig også over, at vi nu var i 
gang igen, og takkede for en meget vel gen-
nemført konkurrence. 
 
 Han havde nogle betragtninger over de 
ændrede vilkår, som havde været siden SKIF i 
2014 havde overtaget ansvaret for samarbej-
det og konkurrencerne, og løftede - uden at lo-
ve for meget - sløret for en mulig positiv æn-
dring tilbage til noget lignende tidligere - men 
det stod endnu usikkert, hvordan det måske vil 
komme til at foregå. 
 
 Ordförande SKIF - Pär Olanders - supple-
rede med at invitere til 89. konkurrence på Re-
vingehed i 2023. Det bliver sandsynligvis som 
sædvanligt i juni, men meget skulle falde på 
plads, før man kunne give en endelig dato, så 
det vil blive forhandlet. 
 
 Så kom kaffe og kager på buffet’en, og fe-
sten fortsatte en times tid endnu, indtil sven-
skerne drog mød øst. 
 
 Det var en god dag. 

 
 
 Konkurrencerne er blevet justeret hen ad 
vejen i takt med at vilkårene har ændret sig. 
Verden - og vi - er jo ikke de samme, som man 
var i 1920. 
 
 Formanden og Ordförande har derfor aftalt 
at mødes engang her i efteråret for at vurdere 
situationen og se på fremtidige muligheder. 
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Lotte Houlberg havde tilberedt en fin buf-
fet med ”Pulled Pork” og diverse gode sa-
later, og senere - til kaffen - nogle gode 
kager med flødeskum og crême. 

 

Middag 
 
 

 
Niels Borck Christíansen (nyt medlem) - 

- Bo Scheibye (34) - Morten Hammer (14) 

    
Nis Schmidt (9) - Marcus Bill (11) - Stefan Mitkiewitz (34)  

Martin Björk (1) - Patrick Johansson (2) - Carsten Sveding (13) 

    
 Erling Heidler (41), Adolf Andersson (46), Peter Wester (1) 

Niels Schou (70), Pär Olanders (23) - Svend Mørup (50) 

      - X²-formand - 41. gang - 4. flest 

  - 46. gang - 3. flest - flest P7 VIP-bordet 
     - Høje Formand - første gang 
     - 70 års jubilar - alle uafbrudt siden 1950 
    - Ordförande SKIF 
     - 50 års jubilar - alle på geværholdet 
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Alex Datcu (15) - Magnus Karlsson (3) - Janni Fischer (2) 

Jørgen Pedersen (9) - Christian Saxe (7) - Jørgen Nielsen (17) - Finn Scheibye (33) 

    
Göran Olsson (2) - Lars-Olof Sjörén (3) - Peter Baasch (33) 

Sven Wildmark (28) - Betina Lynnerup Warning (10) - Lars Worsaae (34) 

    
Anders Petersson (12) - Anette Jönsson (2) - Christos Christakopoulos (1) - Mathias Hertz (7) 

Christian Bannow (2) - Rune Grønborg Junker (2) - Per (11) & Karin Bannow 

 
 

Præmieoverrækkelser 
 

 Skydning Se side 17 

 Feltsport Se side 21 

  



14 
 

          
 

 
 

88. baneskydning og 55. feltskydning 
 
AS geværhold og pistolhold 

 Morten Hammer: 

 Lars Worsaae og  

 Christian Øelund (1) 
(skjult bag Morten) 

 Peter Baasch 

 Betina Lynnerup Warming 

 Christos Christakopoulos 

 Svend Mørup: 

 Thomas Fjeldborg (32) 
(skjult bag Svend) 

 Christian Bannow 

 Rune Grønborg Junker 

 Per Bannow 

 Regin Gaardsmand (8) 

 Finn Scheibye 
 
 
 
P7/SKIF geværhold 

 Anders Petersson 

 Anette Jönsson 

 Göran Olsson 

 Lars-Olof Sjörén 

 Sven Wildmark 

 Adolf Andersson 
(skjult bag Sven) 

 Pär Olanders 

 
 

    
 

  Adolf Andersson 
 
 
 
 

Billeder fra præsenta-
tionen efter forman-
dens velkomst foran 
SKAK-huset. 

  
Bo Scheibye 

 Banekommandør 
Niels Schou 

 VIP - 70 års jubilar 

Birger Hoff og 
Niels-Erik O. Hansen 

 Arrangører af feltsportens 
skydning (se side 19) 

Michael Osterwald-Lenum 

 Resultatberegning 
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Skydeprogrammerne er vidt forskellige, 
men for den uindviede tilskuer kan det 
være lidt vanskeligt at se forskellen. 

Bo Scheibye har taget kommandoen 
til 300 m svensk 

200 m dansk 
 
I baneskydningen på riffel var Anders Petersson 
bedst både i den svenske og den danske ho-
vedskydning og vandt dermed den sammenlag-
te skydning med en solid margin til Christian 
Bannow, der blev nr. 2. Regin Gaarsmand brille-
rede ved at blive næstbedste danske skytte 
trods flere års fravær fra træningsskydningerne. 
 
 I holdskydningen vandt AS en komfortabel 
sejr, med 36 p. mere end skåningarna. 
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På Københavns Skyttecenter foregår feltskydningen også fra de overdækkede standpladser 
 

 

 
På 300 m banen var der oprettet 
en improviseret 100 m målgruppe. 
 

I terrænskydningen vandt Anders Pe-
tersson igen. Her skulle vi helt ned på 
5. pladsen for at finde den bedste 
danske skytte, Morten Hammer. 
 
 De dårlige resultater for dansker-
ne i terrænskydningen afspejlede sig 
også i holdresultatet, hvor vi fik lam-
metæv af svenskerne med 143 træf 
mod danskernes 114 træf. 
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På grund af de ovennævnte sejre i både 
baneskydning og terrænskydning blev 
Anders Petersson den selvskrevne vinder 
af Agnetes hæderspris med pladsciffer-
sum 2. Annettes Jönsson blev nr. to med 
pladsciffersum 6, mens Morten Hammer 
blev bedst placerede danske skytte med 
pladsciffersum 10. 

 
 

 
I formandsskydningen vikarierede Finn 
Scheibye for Peter Wester, der deltog 
som aktiv feltsporter og derfor var an-
derswo engagiert. Finn lagde sig i spid-
sen fra første skud og holdt føringen over 
alle fem skud. 
 

 

Tilsyneladende usikkerhed blandt de sagkyndige -  
hvad mon denne pokal skal udleveres for - 

og hvem skal mon have den ? 

 

 

       
 

Svend Mørup har modta-
get holdpræmien for ba-
neskydningen og beretter 
om K21-pokalens historie. 

Finn Scheibye overrækker 
holdpræmien for feltskydnin-
gen - Schwartzkopf-pokalen - 
til Sven Wildmark. 

Anders Petersson modtager - for 
9. gang på 12 år - Agnetes Hæ-
derspris efter i år at have vundet 
både bane- og feltskydningen. 
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72. feltsportskonkurrence 
 

En reserves beretning fra det traditionelle 
og traditionsrige AS-P7- stævne anno 2022.  

 

 
 

Stående AS: Janni, Jørgen N, Peter Wester. Jørgen P, Carsten (hold- 
leder),Nis, Christian og Peter Werling (37), som var banelægger, og. 
knælende P7: Patrick, Marcus, Magnus, Stefan (lagledare) og Martin 

 
 

Der var mange AS feltsportere, der havde meldt 
sig til årets konkurrence, og det var lige før at 
feltsportsinspektøren måtte foretage en svær 
udvælgelse af bedst egnede til holdet. 
 
 AS holdet kom til at bestå af rutinerede del-
tagere og en reserve: 
 

 Christian Saxe 

 Jørgen Nielsen 

 Jørgen Pedersen 

 Peter Wester 

 Nis Schmidt  

 Janni Fischer (reserve) 
 

Svenskerne stillede med 4 mand, og det blev 
aftalt, at det skulle være de fire bedste på hvert 
hold som skulle tælle. 
 
 Inden velkomsten havde feltportsinspektø-
ren sørget for morgenmad, og dermed var der 
mulighed for at både danske og svenske del-
tager kunne komponere en madpakke, således 
at dagens udfordringer kunne imødegås på en 
velafbalanceret og nærende kost - det var fan-
tastiske boller. 
 
 Feltskydningen var tilrettelagt af Birger Hoff 
med kompetent assistance fra Niels-Erik O. 
xxxxxx 
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Hansen. Det skulle vise sig at blive en disciplin 
som fra første skud satte alle under pres, da 
fordeling af skud skulle afgives mod de forskel-
lige skiver. Med stigende sværhedsgrad i skyd-
ningerne (fra svær til ekstrem svært) endte de 
fleste af os i en skydestilling på knæ foran en 
plade med huller i, hvor der skulle afgives skud 
igennem. Med min relative korte erfaring som 
pistolskytte var det lige før at det var på græ-
dende knæ, at denne øvelse blev gennemført. 
 
 Det var allerede her, det blev tydeligt, hvor-
for jeg (selvvalgt) var holdets reserve, for med 
67 point kunne hverken O-løb eller anden disci-
plin redde et sådant resultat. 
 
 Der var imidlertid to deltagere, der udmær-
kede sig, og heldigvis var Nis Schmidt den ene 
med kun 19 point, og AS havde dermed godt 
hold i svenskernes bedste skytte med 18 point.  
 
 Så snart feltskydningen var overstået, gik 
turen til et højtliggende sted i Nordsjælland, 
hvor afstandsbedømmelse og kortlæsning var 
tilrettelagt af Vagn Laursen. Sigtbarheden var 
upåklagelig, og det var en smuk varm sommer-
dag på Snogebakke på Uggeløse-Lystrup ve-
jen. 
 
 Mit dårlige resultat fra skydningen blev hur-
tigt glemt, da Vagn satte afstandsbedømmelsen 
i gang, og koncentrationen blev rettet mod de 5 
udpegede mål.  
 
 Til kortlæsningen fik vi udleveret flot kort-
materiale, og sigtestokkene stod klar rettet mod 
de 10 punkter, som skulle stedbestemmes. 30 
minutter går hurtigt, når man er i gang med at 
løse en udfordrende opgave og i godt selskab.  

 

 
 

Birger Hoff (19) og Niels-Erik O. Hansen (14) 
arrangerede feltsportens skydninger, som 
bød på interessante skydestillinger. 

 

 
 

Disciplinvinderens næsten fejlfri kortlæsning 
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Vagn Laursen (13) 
instruerer delta-
gerne i afstands-
bedømmelse og 
kortlæsning  

 
 

 
 
 

holdes oppe og det blev den af Peter Wester, 
der viste, hvordan det skulle gøres med kun 4 
point ud af maksimumspoint på 30. 
 
 Efter et velfortjent bad og omklædning til 
middagen på Bjerget blev konkurrencen af-
sluttet med præmieceremonien. 
 
 AS deltagerne havde gjort det godt og 
vandt holdkonkurrencen med kun 567,30 point 
mod P7 holdet med 640,80 point. 
 
 Den individuelle vinder blev Jørgen Niel-
sen med 117,50 point, på andenpladsen Mar-
cus Bill fra P7 med 121,15 point og på tredje-
pladsen Christian Saxe med 126,30 point. 
 
 Teknikprisen (skydning og kortlæsning) 
gik til Christian Saxe med 32 point efterfugt af 
Jørgen Nielsen med 35 point, begge meget 
flotte resultater. 
 
 En god dag for AS, hvor flotte resultater 
blev høstet, og en inspireret reserve, der vil 
træne ”målrettet” på at komme på holdet næ-
ste år. 

Janni Fischer 

 
 Det viste sig tydeligt, at det danske hold me-
strede de to discipliner, og igen udmærkede Nis 
Schmidt sig med kun 2 point i afstandsbedøm-
melse, og Christian Saxe slog igennem med kun 
3 point i kortlæsning efterfulgt af Jørgen Nielsen 
med kun 7 point.  
 
 Turen gik videre til orienteringsløb i Grib-
skov, hvor Peter Werling som banelægger tog 
godt imod os. Der blev klædt om, kompas, briller 
og andet nødvendigt udstyr blev monteret, inden 
det blev tid til at finde poster i skoven. 
 
 Som reserve blev jeg sendt i skoven som 
den første, og med kun to minutters forspring gik 
der ikke længe, før den første og anden sven-
sker havde indhentet mig, og inden jeg var nået i 
mål, havde den tredje svensker såmænd også 
indhentet mig. Det var tydeligt, at det svenske 
hold havde et par hurtige (og en anelse yngre) 
med på deres hold, og de tre hurtigste O-løbere 
var da også fra P7-holdet. Det er imidlertid værd 
at nævne, at alle på AS holdet gennemførte og 
med ganske hæderlige og stabile tider for en 7 
km. orienteringsbane, hvor de bedste danskere 
var Jørgen Nielsen med tiden 66,5 minutter og 
Jørgen Pedersen med tiden 72,3 minutter. 
 
 Det var en varm dag i skoven, og det var en 
fornøjelse at blive heppet i mål af både Erling 
Heidler og holdlederen fra P7 Stefan Mitkiewicz. 
 
 Dagens sidste disciplin skulle foregå på 
Bjerget, hvor der i dagens anledning var opstillet 
de 3 mål til håndgranatkast. Et vindue, en skyt-
tegrav og en ring skulle der kastes mod, men in-
den disciplinen blev sat i gang, måtte regler for 
træf afklares, da der tilsyneladende pågår en ud-
vikling af disse på et højt administrativt niveau. 
 
 Der havde dagen igennem været flotte resul-
tater på begge hold og det endelige resultat var 
endnu ikke givet. Det var nu, at dampen skulle 
xxxxx  
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Vinderholdet Jørgen Pedersen, Nis Schmidt, 
feltsportsinspektøren Christian Saxe og Jør-
gen Nielsen med holdpræmien - Faunen 

 

De individuelle nr. 3, 1 og 2.: 
Christian, Jørgen Nielsen og Marcus Bill. 

 

Christian modtager teknikprisen. 
 

Præmierne overraktes af Høje Formand, som også selv del-
tog i konkurrencen uden dog at kvalificere sig til vinderholdet. 

 
FELTSPORT 2022 

 

Navn 

  Strafpoints 

Sum 
Indiv. 
plac. 

Teknik- 
prisen 

 
 

Skyd-
ning 

 

Afst. 
bed. 

 

Kort-
læsn. 

O-løb 

 

HGR- 
kast 

 

Jørgen Nielsen 

Marcus Bill 

Christian Saxe 

Magnus Karlsson 

Patrick Johansson 

Nis Schmidt 

Jørgen Pedersen 

Peter Wester 

Martin Björk 

AS 

P7 

AS 

P7 

P7 

AS 

AS 

AS 

P7 

 28 

31 

29 

18 

49 

19 

45 

43 

39 

6 

9 

6 

7 

8 

2 

8 

16 

10 

7 

24 

3 

38 

41 

33 

30 

47 

59 

66,50 

47,15 

74,30 

67,50 

43,10 

86,20 

72,30 

94,30 

124,05 

10 

10 

14 

2 

10 

14 

14 

4 

4 

117,50 

121,15 

126,30 

132,50 

151,10 

154,20 

169,30 

204,30 

236,05 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

35 

55 

32 

56 

90 

52 

75 

90 

98 

 

Janni Fischer 

Carsten Sveding 

Stefan Mitkiewitz 

AS 

AS 

P7 

 67 

38 

44 

5 

5 

5 

28 

30 

18 

85,50 

- 

- 

16 

- 

- 

201,50 

73,00 

67,00 

Reserve 

Holdleder 

Lagledare 

 
 Hold feltsport i alt: AS 143 Teknikprisen (skydning + kortlæsning) 

 (4 deltagere) P7 114 Christian Saxe 
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Uofficiel pistolkonkurrence 
 
En lille gruppe pistolskytter, tre AS-P7 vetera-
ner og en helt ny, dukkede op glade og spænd-
te til den første tävling siden 2019. Vi blev dog 
mødt med en noget skuffende besked. P7 hav-
de ikke stillet et pistol-hold, idet de ikke kunne 
få tilladelse til at tage foreningsvåben med ud af 
landet.  
 
 Efter en styrkende morgenbuffet (tak til 
3901 Per Bannow et al) blev pistolskydningen 
afviklet under kyndig og kompetent styring af 
4159 Christian Bork Øelund.  
 
 Da vi kun var så få skytter og ingen fra P7, 
var stemningen let og uden unødig konkurren- 
xxxxxx 

ceånd. Da der ikke ville være megen mening i 
at lave en terrænskydning, nøjedes vi med ba-
neskydningen og var færdige inden frokost. 
 

Til udelt overraskelse 
vandt AS holdkonkurrencen. 

 
 Den samlede individuelle sejr gik til 4151 
Mathias Hertz, mens nybegynderen 4631 Chris-
tos Christakopoulos imponerede med en disci-
plin sejr. 
 
 Vi glæder os alle til næste år hvor vi forhå-
bentlig kan konkurrere med P7 igen. 

 
4151 Mathias Hertz 

 
 

 
 

4151 Mathias Hertz  
4150 Betina Lynnerup Warming  -  4195 Alex Datcu  -  4631 Christos Christakopoulos 
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Søndag 4. december 
Invitation i blad # 4 

Alle AS medlemmer er velkomne 
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Jo, jo … men de aflyste i det mindste ikke ! 
 

  VM O-biathlon  -  4. - 7. august 2022 

 
Denne sætning står nok stadig klart prentet hos 
mange af Akademisk Skytteforenings deltagere 
i DM Feltsport 2022, hvor stævnet blev gen-
nemført med de lige akkurat nødvendige res-
sourcer. 
 
 Selvsamme sætning dukkede ulykkeligvis 
op igen i min bevidsthed under deltagelse i ver-
densmesterskaberne i Orientering i Tyskland i 
nærheden af Bodenmais, men mere om det se-
nere. 
 
 Janni Fischer og nærværende skribent 
sendte hunden i koloni(have) og pakkede selv 
bilen med orienteringsgrej og alskens andet vig-
tigt udstyr, som skulle understøtte en 5-dages 
træningslejr i relevant terræn samt det aktuelle 
VM. 
 
 Skæbnen ville det således, at der afvikledes 
Bavarian Forest 5 Days i skovene, der lå lige op 
mod det vi antog skulle være løbsterrænnet til 
VM, og da skovene på de kanter bedst kan be-
skrives som Silkeborg-skovene på steroider 
vurderede vi, at lidt forhåndskendskab til de 
kommende udfordringer kunne komme os til 
gavn både på det konditions- og det oriente-
ringsmæssige område. 
 
 Sommeren ramte området med maksimal 
styrke, og dette kombineret med de intense ter-
rænudfordringer gav god indsigt i, hvad vi må-
ske kunne blive udsat for senere. Det skal dog 
bemærkes, at gode kort og reel banelægning 
gav meget fine og opbyggelige oplevelser. 
 
 Bavarian Forest 5-days sluttede dagen før 
VM, og dermed fik vi en tiltrængt fridag fra lø-
beskoene, men dagen skulle bruges på skyde-
træning på Hohen Zollern Skistadion og efter-
følgende stævneåbning i Regen. 
 
 Vi syntes nok, at informationsniveauet fra 
arrangørens side havde været både lavt og - 
xxxxx 

ikke mindst - fragmenteret, men ikke desto 
mindre havde man dog meldt ud, at stævne-
kontoret ville være åbnet fra kl. 12.00, og der 
kunne skydetrænes i perioden 13.00-16.00. 
 
 Vi ankom således til et topmoderne ski-
skydningsstadion med automatiske skiver, as-
falterede løjper til rulleskiløbere, storskærm til 
resultater og alskens andre faciliteter. 
 
 Alt i alt så det lovede ud, men så tog vi 
kontakt til stævnekontoret, og alle forestillinger 
om den kendte tyske grundighed og præcision 
fordampede i eftermiddagssolen. 
 
 Vi fik en goodie-bag med et termokrus og 
en kuglepen, men brystnumre måtte vi lige 
vente lidt med, da de endnu ikke var kommet 
frem, men det værste ventede endnu: 
 

 Grundet udløbne våbentilladelse og al-
mindelig forsigtig med at skulle have vå-
ben liggende forskellige steder havde vi 
besluttet at tage mod arrangørens tilbud 
om at leje våben. 

 

 Det skulle vi aldrig have gjort … for det 
første var man ikke klar til at udlevere dis-
se våben, og vi måtte bruge mere end 1 
time af skydetræningstiden på at vente på, 
at man fandt manden med listen med se-
rienumre. 

 

 Langt om længe travede vi mod skydelin-
jen med 2 geværer, men da vi åbnede ge-
værkasserne sank hjertet ned i livet. 

 

 Arrangøren havde lejet ”event-våben”, 
som blev brugt ved forskellige events på 
skistadion, og våbnene kunne bedst be-
skrives som værende på niveauet lige før 
skrotkassen. Det værste var dog, at det 
ikke var hverken armrem eller støtterem 
med geværet og dermed ville det blive 
svært at opnå træfning i liggende skyde-
stilling. 
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 Nogle indædte og meget følelsesladede 
indvendinger til arrangøren blev mødt med et 
skuldertræk og en sludder for en sladder. 
 
 Vi besluttede så at prøve at få det bedste 
ud af det og konstruerede nogle tillempede støt-
teremme af forhåndenværende materialer, men 
da disse remme nødvendigvis måtte vikles om-
kring piben gav det ”skæve vibrationer” i forbin-
delse med skudafgang, og der var ingen sy-
stematik i træffebilledet. 
 
 Det eneste opløftende moment kom, da én 
af mine nærmeste konkurrenter lagde sig på 
skydelinjen med sit spritnye biathlongevær og 
efter gentagne forsøg på at afgive skud konklu-
derede, at han vist ikke havde fået en slagstift 
med i købet. Nøjere undersøgelser af funktio-
neringsvanskelighederne åbenbarede dog, at 
han ikke havde magtet at afsikre geværet. 
 
 Frådende af raseri og ærgrelse forlod vi 
skistadion efter 3 spildte timer. 

 
 Fredag 5. august afvikledes sprintdiscipli-
nen, og vi mødte pligtskyldigt frem, om end mo-
ralen ikke var på sit højeste. 
 
 Men når nøden er størst, må der improvise-
res, og en deltager havde tilfældigvis gevær-
kassen fyldt med armremme, og en anden 
havde adskillige hundesnore liggende i bilen og 
ved at fjerne skruer et sted på geværet, kunne 
vi nu fastgøre en tilpasset hundesnor et andet 
sted, og dermed havde vi noget, der kunne 
minde om brugbar remstøtte, og vi fik lavet no-
get, der mindede om systematisk indskydning. 
 
 Sprintdisciplinen blev afviklet på selve ski-
stadion, hvor hovedparten af posterne lå på el-
ler tæt på de asfalterede rulleskiløjper og bød 
på rudimentære tenderende til ligegyldige ori-
enteringsudfordringer. 
 
 Storskærmen åbenbarede, at Janni besatte 
1.-pladsen i D50, og jeg blev nr. 4 i H60, og 
dermed blev det hele lidt mere udholdeligt. 
 
 Det faktum, at sprinten blev afviklet ad faste 
banede veje og mellem bygninger og containe-
re på anlægget, måtte nødvendigvis indikere, at 
den klassiske konkurrence med punktoriente-
ring, fri orientering og stående og liggende 
skydning måtte forgå i mere udfordrende ter-
ræn. 

  
 

    
 

   Janni på   Jørgen 
  skydebanen i mål 
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 Imidlertid gik der rygter om, at stævnelede-
ren var observeret i skoven i færd med at revi-
dere kort i dagene op mod VM, og da arrangø-
ren af Bavarian Forest endvidere meget klart 
meldte, at hvad der end måtte foregå i skovene 
efter 5. etape, da havde det intet med dem at 
gøre, blev vi en lille smule betænkelige. 
 
 Vi blev fragtet ud i den fjerneste ende af 
skoven for at starte punktorientering der, og 
punktorienteringsbanens forløb mere end anty-
dede, at man forsøgte at klemme 3000 meter 
ind på det mindst mulige areal. 
 
 Punktorienteringen var ganske reel, og 
desværre var valg af sigteposter lidt nemme at 
gå til, da terrængenstandene stod meget tæt og 
et hurtigt nåleprik i midterste terrængenstand 
ville aldrig komme til at koste mere end 1 minut. 
 
 Post 9 på punktorienteringen var en kæm-
pestor sten, og da der ikke var andre at vælge 
imellem, var den ganske ligetil. Da jeg løber vi-
dere langs afmærkningen, ser jeg, at der står 
en orienteringspost på den anden side af ste-
nen, og jeg kan ikke lade være med at tænke, 
at det var mærkeligt at bruge den samme ter-
rængenstand 2 gange i samme konkurrence. 
Det viste sig senere, at orienteringsposten skul-
le have stået ved en anden stor sten i nærhe-
den. Denne kalamitet gav en del protester og 
skyldtes uden tvivl, at der ikke havde været ud-
sat manilamærker, og der havde nok heller ikke 
været sendt forløbere ud. 
 
 Orienteringsdisciplinerne var tydeligvist un-
derbemandede, og man kunne godt forledes til 
at antage, at alt arbejdet blev udført af 1-2 per-
soner. 
 
 Stævneleder og leder af orientering bor i 
Berlin og havde dermed ikke mulighed for at 
kunne komme i terrænet jævnligt, og det kunne 
tydeligt mærkes. 
 
 Uheldigvis kom Janni i skoven med D40-
kortet og blev indledningsvist diskvalificeret, 
men arrangørerne tilbød, at hun kunne blive 
flyttet til D40 og dermed opnå et godkendt løb. 
Men uheldigvis havde hun et fejlklip, som delvis 
xxxxx 

må tilskrives det faktum, at arrangørerne ikke 
udleverede løse definitioner, og hun klippede 
nr. 124, men skulle have klippet nr.142 ! 
 
 Orienteringsløbet var tilrettelagt således, 
at vi stort set kun skulle løbe nedad i det noget 
kuperede terræn selv om det betød, at mere 
end halvdelen af posterne lå på eller tæt ved 
stier og veje. Orienteringsrunden efter liggen-
de skydning foregik også på asfaltvejene på 
skistadion. 
 
 På baggrund af ren løbetid lå jeg på den 
utaknemmelige 4. plads, men en god punkt-
orientering trak mig op på 3. pladsen. 
 
 Den afsluttende stafet blev også en flad 
omgang, idet vi løb op af en skråning ved sta-
dion og klippede 3 lette poster, og derefter fo-
regik resten af løbet på de efterhånden gam-
melkendte asfaltveje. 
 
 Stafetten blev med kort varsel udskudt 30 
minutter, og der blev i hast udskiftet kort i skif-
teområdet. Man havde ikke skrevet holdnumre 
på kortene, og den efterfølgende udlevering til 
løberne udviklede sig til et administrativt hel-
vede. 
 
 Selve skydemomentet blev styret ben-
hårdt af servicepersonellet på skistadion, og 
der blev gennemført våbenkontrol dagligt, og 
reglementet blev nidkært fulgt i mindste detal-
je, hvilket et dansk stafethold fik at mærke. 
Førsteturen havde kun afgivet 7 skud og da 
han ikke havde opnået 5 træffere på disse 7 
skud, blev han diskvalificeret. Det var dog lidt 
gement, at man først diskvalificerede holdet, 
lige inden de troede de skulle på podiet for at 
modtage en guldmedalje. 
 
 Samlet set var dette VM en lidt blandet 
fornøjelse og havde vi rejst udelukkende for 
VM, da havde vi nok følt os snydt på det gro-
veste, men nu kunne vi drage mod de hjemli-
ge strande med to podieplaceringer, mens vi 
sagde til hinanden:  
 

”Jo, jo … men de aflyste ikke” 
 

Jørgen Pedersen 
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8 

 
 
 
 

 

Tirsdag kl. 16.55 - 18.30 

Husum Skole, Drengesal 37, 

Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 16.25 - 18.00 

Korsager Skole, Sal 73,  

Gislingevej 14-16, Husum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Søndag 4. december 

Invitation i blad # 4 

Alle AS medlemmer er velkomne 
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Skydeprogram for langdistanceskydning - 2. halvår 2022 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilm./bemærkninger 

 

Lørdag d. 6. aug. 300 m KM 3x20 + 40/60 liggende Stadig ledige pladser 

Lørdag d.  

13. august 

200 m. 1. skydedag, 3x5 skud,  

5. xxx 
 + hurtigskydninger 5/30 sek. & 10/2 min. 

Lørdag d.  

20. august 
300 m. 3x5 skud liggende. 

DGI Storkøbenhavns Landsdelsmester-
skab 

Lørdag d.  

27. august 
200 m. 3x5 skud, 6. xxx  

Lørdag d.  

3. sept. 

300 m. 4. Foss, 15 skud liggen-
de 

 

Lørdag d.  

10. sept. 

200 m. Alm. træning og hurtig-
skydninger 

Ved behov, kan 300 m også bestilles. 

Lørdag d.  

17. sept. 
300m. 5. Foss, 15 skud liggende  

Lørdag d.  

24. sept.  

Alm. Træning 200m, hvis du ikke 
er til DM 

DM 50, 200 & 300 m Vingsted 24-25/9 

Lørdag d.  

1. oktober 
200 m. 3x5 skud, 7. xxx  

Lørdag d.  

8. oktober 
Vinterterrænskydning, KSC  Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d.  

8. oktober 
Universitetsmatch, Oslo 

300 m alm. træning for de, der ikke er til 
Unimatch 

Lørdag d.  

15. oktober 

300 m. Alm. træning og hurtig-
skydninger 

For de, der ikke er på vej til Ulfborg 

Søndag d.  

16. oktober 

DM geværterræn, Ulfborg Skyt-
tecenter 

Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d.  

22. oktober 

300 m. Collet pokal og 6. Foss, 
15 skud liggende 

Og det du mangler til Skyttekongeskyd-
ningen! 

Lørdag d.  

29. oktober 

200 m. Sidste skydedag, 3x5 
skud, 8. xxx 

Point til Schmiegelow pokalen tæller 
dobbelt 

Lørdag d.  

12. november 
Vinterterrænskydning, KSC Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d.  

10. december  
Vinterterrænskydning, KSC Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk
mailto:mhammer@post3.tele.dk


29 

 

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, hvor vi mødes på 200 eller 300 m banen afhængig af dagens 

skydning. Alle skydninger skydes på den internationale ringskive (indstilling A10 på 200 m anlæg-

get). 

Resultater fra åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens øv-

rige skydninger, hvis skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten 

Hammer kan skydninger til skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 

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

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

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler 

jeg nærmere med en anden AS skytte. 

 

Med skyttehilsen og vel mødt 

 

3745 Finn Scheibye 
 
 

 
 

4501 Christian Bannow er udtaget til 
Nordiske Ungdoms Mesterskaber 

 
De nordiske mesterskaber for ungdom i DGI-
regi afholdes i Drøbak *) i Norge i perioden 
torsdag d. 1. - søndag d. 4. september. 
 
 Forud for selve mesterskaberne afholder 
værterne en træningssamling d. 30. og 31. au-
gust i nærheden af konkurrencebanen.  
 
 Her er der på 1. dagen mulighed for at ind-
skyde våben og træne i afstandsbedømmelse 
og baneskydning. På 2. dagen af træningssam-
lingen er der to terrænskydninger og mulighed 
for fri træning på bane. 
 
 Til lykke til Christian med udtagelsen og 
held og lykke med skydningerne! 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Drøbak ligger på østsiden af Oslo fjor-
den ca. 35 km syd for Oslo på højde med 
Oscarsborg fæstningen, hvorfra nord-
mændene sænkede krydseren Blücher 
den 9. april 1940.  

For selve konkurrencen er programmet såle-
des: 
 
Torsdag 
Træning på den bane, der benyttes til konkur-
rencerne fredag, hvorefter deltagerene ind-
kvarteres på Oscarsborg. 
 
Fredag 
Liggende skydning 

3x5 ligg/1½ min. pr. serie. 
2x5 ligg./1½ min pr. serie kun de bedste 15 
skytter. 

 
Stillingsskydning 

5 ligg./1½ min., 5 st./5 min., 5 kn./2min. 
10 liggende på 1½ min.  
Finale: 3 stå, 3 kn., 4 ligg./5 min. 

 
Fredag eftm. 
Felthurtigskydning 
 
Lørdag 
Terrænskydning. 
 
Festmiddag på Oscarsborg 
 
Søndag Hjemrejse 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Søndag 4. december 
Invitation i blad # 4 

Alle AS medlemmer er velkomne 
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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. 

 
 

  

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


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


