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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 2023-2 senest den 26. maj 2023. 

(Afleveret til postvæsenet den 8. marts 2023) 

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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Nr. 1 - Marts 2023 - 87. årgang 
 

Forsiden: Brændeskuret på Bjerget - se side 10-11 
 

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

 

Vigtigt: 
 

Indkaldelse til 

Akademisk Skytteforenings ordinære 
 

 
 

som afholdes 
 

Onsdag den 26. april 2023, kl. 19.30 
på Høje Sandbjerg 

 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27: 

 1. Valg af dirigent 

 2. Formanden aflægger beretning 

NB: Beretningen udsendes separat og lægges på hjemmesiden. 
   Den bedes læst inden generalforsamlingen. 

 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

 4. Behandling af indkomne forslag 

   Der er ikke modtaget forslag. 

 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse 

 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 

 7. Valg af bestyrelse jf. § 11 

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 25 

 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 

 10. Eventuelt 

 
kl. 18.30 Inden generalforsamlingen serverer foreningen 

 en varm ret med øl eller vand og kaffe. 
 

Tilmelding er nødvendig - hvis I ønsker at spise  

(men ikke, hvis I kun deltager i generalforsamlingen) 

senest 21. april  til kontoret - kontor@as-kbh.dk 

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

  

mailto:kontor@as-kbh.dk4-
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Aktivitetsoversigt 2023 
 

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

22. april  Feltsport Intro Biathlon Orientering. Bjerget/Rude Skov 

26. april  18.30 Foreningen Spisning   Se side 3 Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling   Se side 3 Bjerget 

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

7. maj  Foreningen Intro-dag for nye medl.   Se side 24 Bjerget 

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning Skolen / Bjerget 

24. maj  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

27. maj  Feltsport Træning - feltpistolskydning Kalvebod 

3. juni  Feltsport Træning - afstand/kortlæsning Sjælland 

8. juni  Feltsport Terrænskydning (intern konk.) Bjerget 

17. juni  For/Sky/Fsp AS - P7/SKIF Revingehed 

10. 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 

23. august  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

3. september  Foreningen Intro-dag for nye medlemmer Bjerget 

September 16.55  Gymnastik  Sæsonstart Korsager Skole 

September 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

21. og 28. sept. Feltsport Biathlon skydning Bjerget / Dauglykke 

30. september Feltsport Biathlon orientering Bjerget / Rude Skov 

Sept./okt.  Skydning Universitetsmatch ? 

Oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset/KSC 

1. november  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 

2. december 10.00 Feltsport Bøftur  Bjerget / Rude Skov 

3. december  Hjemmeværn Bøftur  Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning  Skolen / Privat 

December 19.00 Skydning Juleafslutning  DGI-byen 
 

2024 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur  Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skolen 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

6. februar 18.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

11. februar 15.00 Foreningen Kranseophængning  Christiansborg 

Februar  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 
 

 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

 

 

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

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

4637 Anders  

   Mørk-Pedersen 9. mar. 40 år 

4401 Peter C. Vestager  

   Tybjerg  22. mar. 40 år 

4633 Birthe Mørck  

   Thomsen 27. mar. 70 år 

4166 Nis Chresten Juel 

   Schmidt 30. mar. 65 år 

4348 Snorre Andreas Kehler 9. apr. 45 år 

4193 Jacob W. Andersen  12. apr. 50 år 

4426 Mads Buhl  12. apr. 60 år 

4570 Ida Stokkebye  13. apr. 35 år 
 

4665 Elisabeth  

   From-Pedersen 15. apr. 20 år 

4250 Jørgen Pedersen  16. apr. 65 år 

4230 Ola Hvamstad   4. maj 50 år 

4654 Alina Jørnild 13. maj 35 år 

4195 Alexandru Datcu 22. maj 50 år 

4535 Tim Krog Nielsen  1. juni 55 år 

3879 Peer Ernsted  13. juni 75 år 

4150 Betina Lynnerup   

   Warming 17. juni 45 år 

4241 Christian Bergqvist  17. juni 50 år 

4518 Ejvind Sandal  17. juni 80 år 

Til lykke 

 

 

 
 

 

 
 

(se også side 10) 

At alle elsker Bjerget er dejligt, men hvorfor 
ødelægge det ? Og hvad med at rydde op ?  
 

4. januar brød en røverbande ind i lejren ved 
at knuse vinduer og istykkerslå nøglebokse.  
 

De slog sig ned, blændede vinduerne, så de 
kunne sove i fred, tog bad, begyndte at lave 
mad, men endte hos vennerne, der var brudt 
ind i den nærliggende spejderhytte. 

 

 

Forinden havde de rodet rundt og samlet indbo 
til bortfjernelse. Alt lagt klar til at blive kørt væk 
næste morgen. 
 

Men vores skorstensfejer kom heldigvis tidligt 
og slog alarm.  
 
Senere kom de igen en nat og rykkede i de om-
lagte låse.  
 

Hvis de ville hjælpe med at rydde op, 
kunne de da bare have ringet. 

 

 
 
  

 
 

Fotografer til dette nummer: Mathias Hertz, Martin Larsen, Morten Boll Hertz 
Patrick Munk Welford, Janni Fischer, Formanden, Sandbjerginspektøren,  

Redakteuren og Internettet 
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Nytårskur 
7. januar 2023 

En på mange måder anderledes Nytårskur
 

 
En Nytårskur er et højdepunkt, da det er en 
lejlighed til at mødes efter julen, og drøfte 
hvilke aktiviteter der venter, og om æbleski-
verne i år er hjemmebagte? 
 
 I år var det på et hængende år, at Nytårs-
kuren kunne gennemføres, da indbrudstyve to 
dage inden havde endevendt bygningerne og 
samlet alt, hvad de vurderede havde værdi, i 
små stakke. 
 
 Sandbjerginspektøren, Birger Hoff, og et 
par hjælpere formåede dog at få lejren klar-
gjort til de 38 tilmeldte på dagen. 
 
 Nytårsskålen - i en italiensk mousserende 
vin ”Le Tre Caravelle” og hertil småkager fik 
smilende frem på trods af nyheden om ind-
bruddet. Udover en ret detaljeret beskrivelse 
af de forhold, som efterforskningen havde gi-
vet svarerne på, blev det i nytårstalen nævnt, 
at der var etableret nogle ekstra sikringsfor-
anstaltninger. Nytårstalen indeholdt desuden, 
bl.a. Intro-dag for nye medlemmer, terræn-
skydning på Høje Sandbjerg og dagens quiz 
”Tips en sekser”. 
 
 Herefter gik deltagerne forventningsfulde 
ind i undermessen, hvor bordsætningen gav 
mulighed for at nye medlemmer kunne mødes 
med de mere erfarne. I år var det bestyrel- 
xxxxxx  

 
 

sesmedlemmerne, der havde bænket sig sam-
men med de nye! 
 
 Da kaffen var skænket, og æbleskiverne 
var nået rundt første gang, gav Svend Mørup 
en kort orientering om ”Stormen på København 
10.-11. februar 1659”. Særlig interessant var 
baggrunden for AS forpligtelse til at markere 
dagen gennem ophængning af en krans i Kon-
geporten på Christiansborg 11. februar 2023. 
 
 Efter dette tankevækkende indlæg modtog 
de tilstedeværende bestyrelsesrepræsentanter 
hver to flasker Bon Remède Signature, 2021, 
Ventoux som tak for indsatsen og det aldrig 
svigtende humør gennem året. 

 Formanden 
 

     
 

Skydeinspektøren Finn Scheibye, gymnastikinspektøren Peter Lund og  
Sandbjerginspektøren Birger Hoff modtager formandens tak for det forgangne år. 
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 Da æbleskiverne havde været rundt an-
den gang gik ”Tip en sekser” i gang. 
Spørgsmålene omfattede aktiviteter, der går 
på tværs af Akademisk Skytteforening. 
 
 Som et supplement ved stemmelighed 
var der tilføjet tre citater, der for langt de fle-
ste gav en smule hovedbrud. Gæt selv og se 
svarene nederst på side. 31. 

a. I gamle dage - - - drak man snapsen ud hver 
gang; det gjaldt både de ”mindre seriøse” og 
”de seriøse”, som kunne klare begge dele. 
 

b. Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du 
vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig ik-
ke, Du vil fortryde begge Dele. 
 

c. “Succes er evnen til at gå fra den ene fiasko, 
til den anden, uden at miste sin entusiasme. 

 
Nytårskuren i 2024 - det bliver interessant at se, 
hvem der havde bedst styr på aktiviteterne i 2023. 

 
 

Nytårs Quiz - 2023 - ”TIP EN SEKSER” 
 

Årets spørgsmål er fremadrettet og omfatter aktiviteter, der går på tværs af Akademisk Skyttefor-
ening. Svaret på spørgsmålene og dermed vinderen kåres ved Nytårskuren 2024. Ved stemmelig-
hed bliver tillægsspørgsmålene udslagsgivende. Såfremt, der også er lighed her, præmieres yngste 
medlem. 
 

1. Akademisk Skytteforening gennemfører i 2023 introduktion af nye medlemmer i maj og septem-
ber. Hvilken interesse er der herfor (målt i antallet af deltagere). 

Ingen interesse mindre end 5 deltagere  
Nogen interesse 10-15 deltagere    
Stor interesse mere end 15 deltagere   

 

2. En ny aktivitet - en kombineret løb og skydekonkurrence - gennemføres i 2023 med deltagelse af 
skytterne, feltsporterne og hjemmeværnet. Når metode A anvendes, se nedenfor - hvilken sekti-
on vil da stå som vinder? 

Metode A: Tre discipliner; (1) terrænskydning med pistol mod fire mål på 15 og op til 30 m. 
Fremløb 10 m., 8 skud, 35 sek. til rådighed. (2) løb min. 150 og max. 250 m., skydning med 
biathlon gevær på biathlon mål, 1. runde lg., herefter løb og skydning st. Der er fem mål i 
hver skydning. Ved manglende træf strafrunder, bane på min. 50 m og max. 80 m. (3) ter-
rænskydning med magasin skift pistol mod fire mål på 10 og op til 40 m, 10 skud til rådighed, 
(min tre skud i et magasin), fremløb 15 m., 40 sek. til rådighed.  
Beregning: (1) Manglende træf af skive; 1 min. (2) Tid ved afslutning. (3) Manglende træf af 
skive, 30 sek. Vinder er det hold (fire deltagere) der bruger færrest minutter. Hver sektion må 
stille med min. et og max. tre hold. 

Vinder: ______________  Kort begrundelse: _________________________________ 
 

3. Medlemsbladet udgives fire gange om året - også på nettet. Antal visninger ligger mellem 900 og 
5000. Hvilken af årets udgivelser vises til flest? 

1) __________ 2) __________ 3) __________ 4) __________ 
 

4. Medlemstil- og afgang er størst blandt skytterne. Vil den numeriske tilgang (reel tilvækst) hos 
skytterne være større eller mindre end tilgangen af nye medlemmer til de tre øvrige sektioner; 
feltsport-, hjemmeværns- og gymnastik- sektionen? 

Sæt kryds:  Større   Mindre:   
 

5. Indlæg til bladet. Hvem vil være mest skrivende til bladet (målt i artikler); a. Bestyrelsen og redak-
tøren; b. Feltsportssektionen; Skydesektionen, c.; Gymnastiksektionen og  d. Hjemmeværnssek-
tionen  1) __________ 2) __________ 3) __________ 4) __________ 

 

6. Introduktionsaktiviteter til hhv. Skydesektionen og Feltsportssektionen gennemføres for Skyde-
sektionen løbende gennem sæsonen og for Feltsportssektionen ved ét arrangement den 22. april  

Hvilket arrangement får flest deltagere?  __________________ 
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Kranseophængning på Christiansborg 
11. februar 2023 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Lørdag den 11. februar mindedes 
foreningen, som annonceret i sidste 
medlemsblad, Stormen på Køben-
havn i 1659. Det var en flot sol-
skinsdag med 9°C, og vi havde et 
sobert øjeblik med en flot grøn 
krans til at ære de faldne studenter 
og mindre akademisk inklinerede, 
der forsvarede vores Hovedstad for 
364 år siden. 
 

 Udover selve ophængningen fik 
de fremmødte ved Kongeporten og-
så en mere detaljeret gennemgang 
af omstændighederne omkring an-
grebet, invasionshæren og dens 
ophold i Danmark. Oplægget blev 
på anmodning fra formanden, leve-
ret af Svend Mørup, der på trods af 
den store viden og meget detaljere-
de vidnesbyrd nægter selv at have 
deltaget i forsvaret af byen. 
 
 
 

3505 Kay Søren Nielsen er klar 
til ophængning af kransen. 
 
 

3512 Svend Mørup, som efter 10 
års pause var initiativtager til gen-
optagelsen af traditionen, oriente-
rer om begivenhederne før og ef-
ter Stormen på København. 

 

 
Læs om selve Stormen 
og traditionen i bladene 
# 2022-4, side 6-7 og 
# 2009-1, side 7-11.. 
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 Efter en mindre spadseretur ankom vi til 
The Dubliner på Amagertorv til en knap så so-
ber beskæftigelse. 
 
 Serviceniveauet her var højt, og vi fandt 
begejstret en flok knap så begejstrede bænke-
varmere, der havde sørget for, at pladserne ved 
vores reserverede borde var holdt varme. 
 
 Vores drikkevarer var heldigvis ikke varme, 
men dejligt kolde og serveret af en vældig flink 
barmutter. Når man skuede ud over vores bor-
de med bestilte drikkevarer, sås en stor mæng-
de mørke Guinness med kun enkelte lysere af-
vigere - som Kilkenny - til at bryde det maltmør-
ke landskab. 

 På trods af vi var der før middagstid, var 
der tæt pakket med øldrikkende gæster, tyde-
ligvist fremmødt for at overvære en rugby-
kamp mellem Irland og Frankrig. Kampen gik 
heldigvis bedst for førstnævnte hvilket gav en 
god stemning på baren med samme nationali-
tet. Lydniveauet var højt, så vi måtte kompen-
sere med vores stemmer for at gøre os for-
ståelige. 
 

 Overordnet forløb arrangeret godt og som 
planlagt. Der var ingen syn af flere angrebs-
lystne svenskere eller petarder, og det lykke-
des os at holde skansen uden brug af hverken 
gevær eller ravelin. 

 
4781 Patrick Munk Welford 

    
 

 
 

Der var trængsel i vores hjørne af The Dubliner 
  

 Guinness på bordet 
og rugby på TV 
i baggrunden 
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AKTIONER SOM OPFØLGNING PÅ INDBRUDDET 
den 4.-5. januar 2023 

 
Bestyrelsen holdt d. 25. januar et ekstraordi-
nært bestyrelsesmøde med et punkt på dags-
ordenen: Sikring af Høje Sandbjerg. Sandbjerg-
inspektøren og kassereren, der har kontakten 
til Nordsjællands Politi, gav en status vedr. den 
efterforskningsmæssige indsats. Det blev 
nævnt, at politiet i Gentofte havde tilbageholdt 
og sigtet en mand, der på stedet, hvor han blev 
antruffet, havde et antal tyvekoster, herunder 
en bog og en nøgle fra AS. 
 
 Sikringsmæssigt vil der blive iværksat for-
anstaltninger, der kan opdeles i to typer, hhv. 
en adgangskontrol i form af ny port med et lå-
sesystem eller renovering og udbedring af ek-
sisterende port med låsesystem. Det andet 
knytter sig til bygningerne, hvor adgangsbokse 
er udskiftet, og der i følsomme områder etable-
res elektronisk overvågning med sirener. 

 
 Når port med låsesystem er etableret, vil 
der blive rundsendt en orienteringsmail om ad-
gangsforhold til Høje Sandbjerg Lejren af 
Sandbjerginspektøren. 

  

  Samlet set har det været vigtigt for besty-
relsen, at sikringsforanstaltningerne dels gør 
det vanskeligt for ubudne gæster at få adgang 
med køretøjer til området, og dels at adgan-
gen for medlemmer og håndværkere ikke be-
sværliggøres unødvendigt. 

 

 
 

Et eksempel på et midlertidigt overvågningssystem anvendt på Høje Sandbjerg 
 

 
 

 
 
 

Brændeskuret 

 

Når man står i lejrgaden og ser mod øst troner 
vort store brændeskur oppe på bakken, hvor en 
trappe fører op. Skuret ser noget medtaget ud 
og hælder mod syd. Jeg får ofte bemærkninger 
fra medlemmer, som for første gang kommer i 
lejren. De er bange for at skuret vælter og fore-
slår en indsats, for at rette det op. Men første-
håndsopfattelsen er helt forkert, for skuret er en 
af lejrens mest solide bygninger. 

 
 
 

 
 

 
 

 Vort nuværende brændeskur blev bygget i 
eftersommeren 1972 som erstatning for et 
gammelt skur fra 1949. Man brugte, i lighed 
med den forhindringsbane, der var ved at blive 
bygget, indkøbte brugte elmaster. De er lange 
tunge og solide og blev gravet dybt ned i jor-
den langs skurets ydervægge. Det er sikkert 
bygget uden tegning, for afstanden mellem 
stolperne er ganske arbitrær. Enkelte har end-
xxxxxxxxxx  
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da skråstivere. Toppen af stolperne 
blev udrundet en smule og andre elma-
ster lagt som overliggere. Det hele 
bundet sammen af metalbånd. Et 
usædvanligt solidt skelet, hvorpå der 
lagdes tag og hæftedes sidernes rafter. 
At skuret blev opført nydeligt og i vater, 
kan man forvisse sig om ved at studere 
gamle billeder fra fotobogen, hvor man 
her og der i baggrunden kan se skuret. 

 
 

 
 

 

 
 At det i dag hælder ganske meget 
skyldes de særlige geologiske forhold 
for bakken. Den skrider nemlig, lang-
somt men sikkert mod syd og vest. Be-
viserne herfor er mange. Da lejren blev 
bygget udgravedes en jordkælder, så øl 
og mad kunne holdes kolde. Den sidste 
kælder er fra 1926 og blev støbt. Den lå 
der hvor den nuværende bygning 4 - toi-
letbygningen - har sit nordøstlige hjør-
ne. Kælderen blev opgivet i 1977-78, 
men på et billede fra 1943 ses tydeligt, 
at bakkens hældning er mindre, end 
den er i dag. Kælderen er senere blevet 
gravet ud og da vi renoverede bygning 
4 ved århundredes begyndelse måtte vi 
grave ind i bakken, for at kunne gå 
rundt om bygningen. 
 

 Men bakken skrider ikke med sam-
me hastighed. De øverste lag lidt hurti-
gere end de underliggende. Derfor hæl-
der de solide stolper. 
 
 Den daglige brug af skuret er dog 
ikke belastet af dets spændende hæld-
ning. Når lågerne ikke mere kan åbnes, 
flytter vi blot hængslerne en smule. Sku-
ret er det seneste årti søgt forbedret ved 
at lægge fliser i bunden. Det er sket i 
flere omgange, når dele af skuret har 
været tømt.  
 
 Der er stadig ofte folk på brænde-
pladsen, hvor det opskårne træ kløves. 
Efter vi har valgt at varte øvelsesterræ-
net efter metoden om delvis uberørt, er 
der dog færre træer at fælde, og som-
merens ønsker om brænde fra mange 
medlemmer har ført til, at vi nu midlerti-
digt har lukket for salg. 

3801 Hoff 
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Bøftur 2022 
 

 

    
 

Jubilarportvin i D-messen og markering af årets jubilarer - her 3209 Peter Krarup 
 

 
- - -  blev igen i år afholdt på Bjerget den 
første søndag i december, som den er 
blevet tidligere mange gange. 
 
 Efter at have nydt portvin i D-messen 
i andægtig stilhed - som altid når skytter 
er samlede - afventende at Høje Kjæft 
LXX skulle ankomme og lede slagets 
gang på behørig vis. Her hædredes for-
eningens og korpsets jubilarer: 

 
4068 Kjeld Holmehave 66 år 

3147 Viggo Neble Jensen 66 år 

3209 Peter N. Krarup 66 år 

3415 Bjarne Max Sanddahl 60 år 

 

 

3505 Kay Søren Nielsen 58 år 

3512 Svend Mørup 58 år 

3778 Birger Worm 58 år 

3524 Ulf Scheibye 57 år 

3740 Erling Heidler 52 år 

3764 Niels-Erik O. Hansen 50 år 

3819 Peter Koefoed 45 år 

3898 Lars Worsaae 40 år 

3901 Per Bannow 40 år 

3976 Anders Poulsen 35 år 

4195 Alexandru Datcu 20 år 

4353 Keld Vedelskov Serup 10 år 
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X ²-formanden 

 
Høje Formands tale til 
jubilarerne 
 
Den Høje Kjæft lytter  
andægtigt 
 
Inspektøren for Hjemme-
værnssektionen holder 
pause i serveringen 

 
 

 

 

Rødvinslegatet - ældste jubilar 
4068 Kjeld Holmegaard 
66 års jubilar 
 

Portvinslegatet - næstældste 
  3147 Viggo Neble Jensen 

66 års jubilar 
 

  3209 Peter Krarup var også 66 års  
  jubilar, men legaterne gives i efter-  
  navnets alfabetiske rækkefølge. 

  
 
 

 Da mandskabsmessen var blevet klargjort 
til spisning ved udpegede frivillige under ledelse 
af den S Underkjæft 4244, blev der kaldt til 
bords. 
 
 Følgende skytter var ikke til stede, men hav-
de telegraferet Bjerget: 
 

 3259 Svend Ovesen, kompagniklovnen, 
sender sine hilsener plus en flaske snaps. 
 

 4106 Adam Wagner (fraværende grundet 
TJ med fremtidens skytter i Sorø) hilser al-
le skyttekammerater. 

 4146 Niels Christian Schmidt sendte sine 
hilsener fra Singapore. 

 

 Major Kristian Amsinck sendte sine hilse-
ner til sine gamle kammerater fra kom-
pagni 6301, samt en flaske snaps. 

 

 4241 Christian Bergquist måtte desværre 
i sidste øjeblik passe sit lektorat i jura. 
Han sendte sine hilsener samt en mulkt 
på én flaske snaps. 

 

 3166 Steen Kledal, 66 års jubilar og X³-

formand, som desværre blev syg kort før 
Bøfturen, sendte også sine hilsener. 
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Jubilarernes bord 

 
 Deres udsendte hørte under snapseritualet 
”Forkæmperne for de skjønne Kunster” beklage 
sig over, at afsyngelsen var atonal, men har ik-
ke selv en mening om dette, da han ikke er 
hæmmet af gehør. 
 
 Heller ikke i år var det nødvendigt at med-
bringe forplejning for enkeltmand, idet (næsten) 
alt hjertet kunne begære lige fra de ”härliga 
lagrarne” til ”Syvendemanden” og mere til var 
tilstede. Der var endda også noget, man kunne 
spise mellem snapsene. 
 
 Da Bøfturen trods dette endnu ikke helt er 
blevet et østeuropæisk folkekøkken, var der 
stadig nogle, som nød efter fortjeneste, idet de 
blev hædret, som det sig hør og bør. 
 
 De ældste tilstedeværende jubilarer, 4068 
Kjeld Holmehave og 3147 Viggo Neble Jensen, 
som polstredes med en flaske hver af hhv. an-
tagelig rødvin og portvin af bedste kvalitet base-
ret på anciennitet og alfabetet i den rækkefølge, 
således som det har været skik her til lands si-
den den første bavne brændte. 

 Bøflegatet tildeltes LT Sofie Holm for sin 
håndfaste ledelse af 2.DEL / INFKMP KBH un-
der øvelse Brave Lion med/mod 1. batal-
jon/Livgarden.  
 
 Legataren, der udover sine mange andre 
prisværdige infanteriegenskaber også udmær-
ker sig ved at være et lille mål, måtte efter ind-
tagelsen af legatportionen yderligere forsyne 
sig med fire (IV !) stykker smørrebrød og dertil 
blødt brød for ikke at gå sulten fra bordet. Det 
må tilskrives dels galoperende inflation og dels 
sædernes forfald, at sådant overhovedet er 
muligt, når Bøffen efter fundatsen burde være 
så stor ”som et Lokilåg”. 
 
 Det Gadske kaffelegat forstærket med det 
Wibroeske cigarlegat tildeltes 3801 Birger Hoff, 
som vi også var tak skyldig for igen at stå mål 
med de invaderende horder. 
 
 Endvidere modtoges det Schouske kaffe-
legat plus en Wibroesk cigar af 4261 Kim Dre-
jer Nielsen. 4064 Thomas Bendixen, der forud-
seende nok var selvtransporterende på cykel, 
xxxx 

 

    
 

De lidt ældres bord 
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Bøflegatet -  løjtnant Sofie Holm 
  INFKMP KBH 

- - - - og de lidt yngres bord 
 

modtog ifølge Kjæftoratets noter (som ingen tilste-
deværende på nogen som helst måde betvivler) 
Cognaclegatet. 
 
 Forsamlingen blev holdt i så god ro og orden, 
at kun lette irettesættelser og næsten ingen straffe 
var nødvendige. 
 
 Må vi ses næste år på Bjerget. 
 
 4121 Morten B. Hertz 

 

 

 
 

       
 

Efterspil i den yngre afdeling - ”Holmensgade” 

 

 
 

 

 
Se side 3 
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Hvorfor hedder det ”Bøftur” ? 
 

Tja - ? - det er ikke godt at vide ? 
 

 I blad 1956-2 omtales turen således: 
 

”Der erindres om, at delingen (Studenterde-

lingen i HJVK 6301) afholder den sædvanli-

ge ”bøftur” den 8. - 9. december på Høje 

Sandbjerg, hvor alle gamle skytter er vel-

komne til frokost om søndagen”. 
 

 Med benævnelsen ”den sædvanlige”, må 
der være noget at finde om det tidligere ? - og i 
blad 1953-1 kan man da også læse: 
 

”Bøfturen (1952) fandt sted 7. December 

og gik - som det har været Tilfældet i de 

senere Aar - til Sandbjerg”. 
 

 Bøfturen nævnes også i 1951, mens det i 
årsberetningen for 1949 refereres, at: 
 

”Rekrutturen den 11. December gik til 

Høje Sandbjerg, hvor der ved Afdelingens 

(Hjemmeværnsafdelingen) Foranstaltning 

blev serveret bøf”. 
 

 Man kunne så tro, at denne ”Bøf fra 1949” 
var årsag til navnet, men ”nej”. Der afholdes 7. 
december 1947 ”Bøftur”, 1946 ”Rekruttur”, 
1945 en tur uden navn. Og så var der krigen 
og 1939 ”Aarets sidste Terræntur”, 1938 og 
1937 ”Udflugten” og 1936 ”Rekruttur”. 
 

 Jeg må derfor med beklagelse konstatere, 
at søgningen efter navnets oprindelse hermed 
løber ud i sandet - men turen hed i hvert fald 

”Bøftur” allerede i 1947 

 

 

 Første gang, Feltsportens Bøftur 

nævnes, er i blad 1961-1, hvor der står: 
 

”Semesteret skulle afsluttes den 11. de-

cember (1960) med bøftur, dvs. et behage-

ligt lille løb i Rude Skov og derpå følgen-

de frokost med øl og snaps på Bjerget. På 

grund af vejrgudernes absolutte ugunst 

måtte man imidlertid nøjes med den sidste 

del af arrangementet”. 
 

 Da det ikke er nævnt tidligere, må vi kon-

kludere, at 1960 - dog uden løb - var starten. 
 

 Hvorfor, man besluttede også at have en 
Bøftur i helt anden form, vides ikke, men mon 
ikke det bare var ”sådan én må vi også have”. 
 

 Feltsportens Bøftur har intet med ”Bøf” at 
gøre - allerhøjst en pakke ”flødebolle bøffer” til 
vinderen, som så fordeler dem til deltagerne. 
 

3740           Inspireret af en forespørgsel fra 
gymnastikinspektør 3098 Peter Martin Lund 

 
 

 
 

Feltsports 2. Bøftur i 1961 - første med løb - 
blev overraskende vundet af den senere så 
kendte overvismand (1970-75) 3384 Anders 
Ølgaard. Her modtager han præmien af af-
delingsforstanderen i Terrænsportsafdelin-
gen - 346 Thorkild Franck - fhv. Sandbjerg-
inspektør Henrik Francks far. Af referatet 
fremgår, at Ølgaard allerede dengang sang 
”Jonas og Havhvalen”. Han var flittig delta-
ger i Bøfturene og sang den mange gange, 
indtil han deltog for sidste gang i 2008. 

 

Tidligere havde man fejret ”Grisens Fød-
selsdag” om foråret. Sidste gang var lør-
dag 5. april 1952 med frokost på National-
museet. ”Vor gamle Gris” - som den beteg-
nedes - fra 1893 (se også blad 2022-1, side 
17) må derefter på uforklarlig vis senere 
have fundet vej til Bøfturen i december. 
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Bøftur 
3. december 2022 

 

 

 
 

Janni og Jørgen - som arrangerede - 
beregner resultater overvåget af Peter 

 

 

Hermed følger beretningen om min delta-
gelse i AS Bøftur lørdag den 3. december 
2022. Det er faktisk min debut som deltager 
i Bøfturen. Jeg var forberedt på, at der ikke 
ville være tale om et almindeligt O-løb, da 
der kunne forekomme diverse udfordrende 
afvigelser fra begrebet orienteringsløb. Fuld 
af forventning og håb om masser af gensyn 
med medlemmerne fra feltsportssektionen, 
drog min kære fader og undertegnede mod 
Høje Sandbjerg. Janni og Jørgen var, på 
baggrund af udfaldet af seneste afviklede 
Bøftur, arrangører af dette års Bøftur.  
 

 Ved ankomsten var der gensyn med 
mange medlemmer fra feltsportssektionen, 
og der var fyldt omkring bordet i lokalet (kan 
ikke huske den rette betegnelse for dette lo-
kale (Red. bem.: Undermessen)). Da alle de 
tilmeldte deltagere havde indfundet sig, 
nogle med for silde ankomst nogle minutter 
efter kl. H, grundet udfald på elektroniske 
varselsanordninger, modtog deltagerne in-
struktion for dagens tävling.  

 

 
Løbskortet var lagt 
ind i en flaske fyldt 
med 30 cm. vand  
og et flag. Vand-
standen blev målt  
ved hjemkomst. 
Hver manglende 
cm. kostede 1 straf-
minut - her er det  
25 minutter. 
 

 
 

Fantasifulde 
kontrolkort 

 

 
 

Kortudsnit lejren med start, post 12 & 13 og mål 
 

Løbskortet var uden veje og stier, og 
posterne var ikke placeret i midten af cirklen, 
men f.eks. som vist her med røde stjerner. 

  

2
5

 c
m

. 
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  Forrest: 
 Christian Saxe 
 Søren Andersen 
 Thomas 
 Henrik Plenge Jensen 
 Erik Folkersen 
 Janni Fischer 

  Bagerst: 
 Peter Bjørn Jensen 
 Erling Heidler 
 Peter Wester 
 Niels-Erik O. Hansen 
 Peter Werling 
 Birger Hoff 
 Aksel Iversen 
 Vagn Laursen 
 Jørgen Pedersen 

  Mangler: Nis Schmidt 

 
 
 Efter gruppefoto i “Appelgården”, hvor Car-
sten Sveding desværre måtte betragte “grup-
pen” på behørig afstand grundet angreb på 
hans immunforsvar, og deraf følgende afbud til 
dagens tävling, var der atter opmarch i lokalet. 
 

 Bøfturen var planlagt således, at deltagerne 
skulle dyste i at opnå så få strafpoint som mu-
ligt, i lighed med en feltsportskonkurrence. 
 

 Første “disciplin” var en test af deltagernes 
"mentale beredskab”, hvor hver deltager mod-
tog en “tipskupon” med 13 spørgsmål af vidt 
forskellig karakter. Efter en del diskussion i ar-
rangørteamet, blev det besluttet, at deltagerne 
fik 1 min. til at udfylde tipskuponen. I erkendel-
se af mit læsetempo, så besluttede jeg at læse 
de første og sidste 3-4 spørgsmål, og lade 
skæbnen råde over de midterste. Dette skulle 
senere vise sig at være en ganske fin strategi. 
 

 Deltagerne blev derefter sendt afsted i sko-
ven efter en nærmere udtænkt rækkefølge, 
hvor jeg havde æren af at lukke starten. Det 
specielle ved starten var, at man ikke fik udle-
veret noget kort. Dette blev først udleveret kort 
efter, hvor deltagerne efter passage gennem 
lågen til Rude Skov blev mødt af en meget 
lumsk Jørgen, som både agerede væskepost 
og kortudleveringsdepot. Deltagerne fik sim-
pelthen udleveret en fyldt 1,5 liters flaske, uden 
låg men med o-kortet placeret inde i flasken. 
Endvidere var der placeret et flag på pind, som 
stak med i flasken. Der var dog ikke etikette på 
flasken, og kortet var retvendt, så det var læs- 
xxxxx 

bart. Jeg besluttede hurtigt at tømme flasken 
for vand og efter et hurtigt forsøg på at “fiske” 
kortet ud af flasken, så valgte jeg at fortsætte 
ud på ruten med kortet nede i flasken. Til min 
store overraskelse, havde jeg allerede indhen-
tet og overhalet Christian Saxe ved kortdepo-
tet, da han var travlt beskæftiget med at perfo-
rere flasken med diverse remedier i hans iver 
for at få kortet løsladt fra flasken. Jeg nåede 
ikke at få vished om missionen lykkedes, da 
jeg allerede fluks var videre mod post 1, inden 
han forlod “depotet”. 
 

 Det viste sig hurtigt, at kortet var trykt på 
en defekt udskriftsenhed, så den sorte farve 
manglende og der var ingen veje eller stier på 
kortet. Til gengæld var kurvebilledet intakt, så 
dette blev mit foretrukne middel til en sikker 
orientering rundt på banen. Allerede ved post 
1, var der dog noget der faldt mig for brystet. 
Banelæggerne havde placeret posten forkert, 
dog indenfor cirklen, men bestemt ikke ved 
genstanden mit i cirklen. 
 

 Det gik ganske fint med at finde posterne, 
men der blev ved med at være underlige ud-
fald med placeringen af posterne, men postbe-
skrivelserne var ikke fejlbehæftede og hjalp 
med at lede mig sikkert det sidste stykke hen til 
posterne. 
 

 Jeg mødte stille og roligt de tidligere star-
tende deltagere, som trods diverse selvpåførte 
pinsler, kæmpede bravt med at nedkæmpe O-
banen. Her skal blandt andet nævnes Nis, som 
xxxxx 
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Arrangørerne 
Jørgen og 
Janni 
 

 
Vinderholdet 

fletter 
julehjerter 

 
 
 

som lige før en post valgte at foretage en rute-
optimering, som bragte ham ud i en bundløs 
mose, hvor 3/4-dele af benklæderne efter den-
ne rute var mørk som den dybeste brønd. De 
afgav dog et meget effektiv “lugtslør”, som jeg 
blev udsat for og måtte ændre kurs mod po-
sten. 
 

 Senere på banen oplevede jeg, at der var et 
kollektivt udfald blandt en gruppe af deltagerne, 
hvor postbeskrivelserne og ikke mindst kontrol-
numrene ikke blev betragtet, så da jeg klippede 
samme post som dem, så kunne jeg høre, at de 
tilsyneladende var af den opfattelse, at de var 
ved at klippe den foregående post. 
 

 Da jeg nærmerede mig de sidste par poster, 
begyndte jeg at overveje, om det mon kunne 
havde betydning for min præstation, om jeg re-
turnerede med en tom eller fyldt flaske. På 
trods af en tæt passage ved en skovsø, så 
valgte jeg at lade flasken forblive tom. Det ville 
jo teknisk set også være noget “andet” vand jeg 
kom hjem med, end det oprindeligt udleverede, 
så det ville jo være snyd! Da stort set samtlige 
poster undervejs havde været placeret upræ- 
xxxxxx 

cist indenfor postcirklerne, så gik det også op 
for mig, at dette måtte være et planlagt mo-
ment fra arrangørernes side, som dog kun me-
get utydeligt havde været omtalt. Der var alene 
blevet lagt vægt på at deltagerne skulle være 
godt forberedte i tolkning af de officielle post-
beskrivelser. Det hjalp dog gevaldigt på de sid-
ste poster, at man lige så godt kunne lede efter 
matchende terrængenstande indenfor cirklen, 
når man nærmere sig postplaceringen. 
 

 Ved målgang viste det sig, at jeg var første 
mand i mål. Tiden blev dog først stoppet, når 
deltageren kunne aflevere et flettet julehjerte, 
som dog var forberedte til fletning. Uden at 
skænke det en tanke, at min hurtige løbetid, 
måske ville kvalificere mig som kandidat i op-
løbet som næste års arrangør, så flettede jeg 
alt hvad jeg havde lært og afleverede hurtigt et 
fejlfrit flettet julehjerte. 
 

 Med alle deltagere sikkert i mål var det tid 
til en hyggelig frokost omkring bordet i lokalet. 
Der deltog også et par stykker af sektionens 
mere "erfarne” medlemmer, hvor kuperingen i 
Rude Skov har vist sig uforenelig med deres 
xxxxx 

 

    
  



20 
 
fysiske formåen. Det mentale beredskab der-
imod fejlende bestemt ikke noget for disse gæ-
ve medlemmer!! 
 

 Dagens højdepunkt, rent spændingsmæs-
sigt, for mit vedkommende, var afsløringen af 
resultaterne. Der blev startet med deltagerne, 
som var hårdest ramt af strafpoint, og derefter 
arbejde Janni og Jørgen sig igennem listen. Da 
4. pladsen blev afsløret, var mit navn endnu ik-
ke kommet op af hatten, så pulsen begyndte at 
stige. Det skulle dig vise sig at være ubegrun-
det, for jeg fik tildelt en kneben 3. plads, kun 3 
strafpoint færre end Peter Wester med 101 po-
int. Vinderne blev Søren og Thomas med kun 
87 strafpoint. Ved en gennemgang af resultatli-
sten fremgår det, at Søren og Thomas' evne til 
xxxxx 

til at “holde” vandet i flasken skulle vise sig at 
være afgørende for at sikre dem den endelige 
sejr og retten til at arrangere næste års Bøftur. 
Interessant er det også at se, at på trods af 
min noget tilfældige løsning af opgaven om-
kring det mentale beredskab, formåede jeg at 
komme nogenlunde helskindet igennem, hvor-
imod et par af deltagerne måske havde lagt en 
anden strategi og satset på at få tilegnet sig 
godt med strafpoint fra start, for ikke at ligge 
for tæt i kapløbet som næste års arrangør. 
 

 Der skal herfra lyde en kæmpe tak til Janni 
og Jørgen for en fantastisk Bøftur. Den var fak-
tisk så god, at jeg får svært ved at holde mig 
væk næste år. 

Henrik Plenge 

 

 

 
 

 
Resultaterne 
oplæses 
 
 

Præmien 
Francks Ugle 
 overrækkes 

 

 
 
 

  A B C D E I alt 
 

1 Søren + Thomas 18 67 0 2 0 87 

2 Henrik 18 50 0 30 0 98 

3 Peter Wester 24 66 0 11 0 101 

4 Nis 18 74 0 30 0 122 

5 Peter Werling 21 66 6 30 0 123 

6 Christian 36 61 0 30 0 127 

7-8 Aksel 18 103 3 30 0 154 

7-8 Birger 18 103 3 30 0 154 

9 Vagn 24 102 3 30 0 159 

10 Niels-Erik 18 103 0 30 9 160 

11 Erik 24 85 9 25 33 174 

12 Peter Bjørn 33 80 18 30 36 197 

UFK Erling 24 - - - - UFK 
 

A Paratviden 3 minutter pr. forkert svar 
B O-løb Tid inkl. flet af julehjerte 
C Manglende poster 3 minutter pr. manglende post 
D Vand i flasken 1 minut pr. manglende cm. 
E Julehjerter 1 minut pr. manglende felt (36 maks.) 
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Årsmøde i Feltsportssektionen 
7. februar 2023 

 
Feltsportsinspektøren havde i god tid inden 
mødet udsendt indkaldelse med tilhørende 
dagsorden.  

 

 Tilstede var følgende medlemmer:  
Christian Saxe,  
Carsten Sveding,  
Peter Werling,  
Nis Schmidt,  
Peter Wester,  
Janni Fischer,  
Erling Heidler,  
Birger Hoff,  
Jørgen Pedersen og  
Niels-Erik O. Hansen.  

 

 Efter Feltsportsinspektørens velkomst blev 
der forplejet med lokalt indkøbte italienske 
delikatesser, og derefter afholdtes årsmødet jf. 
dagsordenen. 

 

Ad dagsorden pkt. 1: 

 Erling Heidler påtog sig rollen som ord-
styrer, og  

 Jørgen Pedersen er referent.  
 

Ad dagsorden pkt. 2:  

 Feltsportsinspektøren aflagde beretning 
for sektionens aktiviteter i 2022, hvor 
samtlige større aktiviteter er omtalt i AS-
bladet. 

 Ved siden af disse arrangementer har sek-
tionens medlemmer deltaget ved mange 
forskellige orienteringsløb i såvel militært 
som civilt regi. 

 Foreningens nyanskaffede luftgeværer 
med tilhørende skiver, som er egnet til 
træning på Bjerget uden skydetilladelse, 
er endnu ikke operative, idet en bruger-
/betjenings-vejledning skal udfærdiges. 

 Beretningen gav anledning til anerkendel-
se af foreningens talstærke repræsentati-
on ved DM Feltsport, hvor foreningen le-
verede 1/3 af alle deltagere.  

 Beretningen blev derefter godkendt. 
 

Ad dagsorden pkt. 3:  

 Årskalender for 2023 blev gennemgået 
med særlig vægt på Feltsportssektionens 
plan om at arrangere 1-2 biathlonkonkur- 
xxxxx 

rencer med udgangspunkt fra Bjerget pri-
mært som rekrutteringsfremstød. 

 Øvrige arrangementer forventes gennem-
ført efter sædvanlige procedurer. 

 Peter Wester nævnte kort rekrutteringsak-
tiviteterne, der målrettes udvalgte lokale 
orienteringsklubber samt personel fra Den 
Kongelige Livgarde.  

 Ved samme lejlighed berørtes problema-
tikken, hvor Dansk Militært Idrætsforbund 
har ændret bestemmelserne for civile lø-
beres deltagelse i DM Biathlon og DM 
Feltsport, hvilket har den konsekvens, at 
civile deltagere, som evt. opnår præmie-
placeringer, ikke kan blive danske mestre.  

 

Ad dagsorden pkt. 4: 

 Med henvisning pkt. 3 er det hensigten at 
gennemføre biathlonkonkurrencer i hhv. 
foråret og efteråret.  

 

Ad dagsorden pkt. 5.: 

 Der ansøges om indkøb af yderligere 2 
Kurvinen-biathlonskiver, således at det 
samlede antal bliver 4, hvilket ses relevant 
for en smidig afvikling af biathlonkonkur-
rencer på Bjerget. 

 Der arbejdes stadig på at få konstrueret 
mere holdbare håndgranatkastemål til 
brug i forbindelse med træning til AS-P7 
og DM Feltsport. 

 

Ad dagsorden pkt. 6: 

 Der arrangeres en ”arbejdsdag” på Bjer-
get, hvor sektionens materiel gennemgås 
og vedligeholdes, og herunder flyttes vå-
benskabe. 

 

Ad dagsorden pkt. 7: 

 I.A.B. 
 

Mødet sluttede kl. 2100 i god ro og orden. 
 

Jørgen Pedersen 
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Melodi: Røverne fra Kardemommeby 
 

1. En bred regering er nu født 

på seks ret lange uger, 

ministrene de smiler sødt, 

de øvrige er sure ! 

De sure tænkte kun i blok, 

og fik selvsagt et kæmpe chok, 

da S, V og M ville løfte i flok 

og ikke gad høre på mere brok ! 

:/: På mere brok, på mere brok. :/: 
 

5. Vor sygehuse har det slemt, 

de er ved at forbløde, 

den opgave er blevet gemt 

til fru Sophie Løhde ! 

Hun skal nu lappe mange sår, 

mens ham, hr. Peter Hummelgaard 

skal kæmpe med jura og fængsler og vold, 

en uriaspost på det nye hold.  

:/: En uriaspost på det nye hold. :/: 
 

2. De tre partier står på rad 

i deres magt og vælde, 

og de har flertal i en grad, 

så ingen kan dem fælde ! 

De styrer nu vort folk og land, 

forhåbentlig med god forstand, 

lidt rødt og lidt blåt er jo dét, de kan, 

både Mette og Løkke og Ellemann !  

:/: Både Mette og Løkke og Ellemann. :/: 
 

6. Så er der Kaare Dybvad Bek, 

han får ministerjobbet, 

som skal problemer trylle væk, 

med dem, som bliver moppet. 

Om de skal bort til Afrika, 

for dér at få Rwan-da-da ! 

det vides jo ikke i skrivende stund, 

det må vi så høre fra Dybvads mund !  

:/: Fra Dybvads mund, fra Dybvads mund. :/: 
 

3. Lars Løkke bli´r sat på et fly 

som udenrigsminister, 

så er han væk fra kongens by, 

det gi’r nok færre gnister ! 

Og Jacob kan så følge trop, 

han skal jo faktisk ruste op ! 

mens Mette indtager det fornemme job 

i SVM-ligaens øverste top.  

:/:  I SVM-ligaens øverste top. :/: 
 

7. En ny ministerpost er skabt, 

som handler om de gamle, 

men giv nu ikke helt fortabt, 

det kan jo stemmer samle ! 

Når der på navnesedlen står: 

et efternavn som ”Kierkegaard”, 

er damen som ældreminister oplagt: 

Moderaternes Mette er englevagt !  

:/: Er englevagt, er englevagt. :/: 
 

4. Finanserne bliver’ holdt i snot 

af Nicolai von Wammen, 

hans magt er større, end du tror, 

han styrer budgetrammen ! 

Og i det nye SVM-hus, 

er også fortsat Jeppe Bruus, 

som skatteminister med ræverødt smil 

han må vist justere sin røde profil !  

:/: Sin røde profil, sin røde profil.. :/: 

 

8. De lister sif snart ud på rov, 

tre fra den ny regering, 

det bliver næppe fortsat sjov 

med gaver og servering. 

For nok bli’r skatten sat lidt ned, 

men mon de fleste ikke ved, 

at regningen kommer, og den bliver streng 

fra Mette og Jacob og Løkke-dreng.  

:/: Fra Mette og Jacob og Løkke-dreng. :/: 

 

 
 

Som redakteur bliver jeg nødt til at gøre op-
mærksom på, at AS jf. vores vedtægters § 1 er 
en ”upolitisk forening”, så indlæg i bladet afspej-
ler ikke nødvendigvis foreningens holdning . 

 

Held og lykke til SVM-regeringen 
God jul og godt nytår 

Frank D 
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Motionsgymnasternes juleafslutning 
6. december 2022 

 

 
Værtsskabet for den gemytlige del af juleafslut-
ningen tilfaldt Jacques for tredje gang, idet han i 
al hjemmelighed havde tilbudt at stille sit og fru 
Kirstines hjem og arbejdskraft til disposition, 
hvis ikke andre havde tilbudt sig inden deadline 
den 22. november. 
 
 Efter gymnastikken den 6. december sam-
ledes vi således 15 mand og fru Kirstine på 
Dyssevænget få skridt fra gymnastiksalen til 
smukt, veldækket bord klar til indtagelse af Gu-
le Ærter lavet fra grunden efter Annelise Tho-
landers gamle opskrift. Desserten var henkogte 
pærer af matriklens egen avl med vaniljeis. 
 
 Alt forløb nogenlunde planmæssigt trods 
det, at gymnastikinspektøren havde glemt sin 
dirigentklokke - sin bedstefars klokke, der har 
erstattet seniorforeningens oprindelige Manne-
ken Pis klokke, som den nu hedengangne Ole 
Kjærgaard ikke overlod ved vagtskiftet for 40-50 
års siden, fordi han mente, at han var bedre til 
at passe på den!  
 
 Recitativet til halvan blev fremsagt af Bent 
Bünning, hvilket beviser, at de nyere medlem- 
xxxx 

mer er ved at komme efter det, men dog kniber 
det noget med sangstemmerne. 
 
 Frank Dahlgaard havde i kølvandet på det 
overståede folketingsvalg skrevet en ny politisk 
julesang, som han fremsagde, jf. modstående 
side. 
 
 Krafts kammeratskabspokal med sølvfad 
har ikke været i omløb i 2 år grundet Corona-
en, men nu blev den inkl. inskriptioner "2020 - 
2021 Corona" og "2022 Frank Dahlgaard" 
overrakt Frank for det næste år. 
 
 Aage Bruun pokalen samt chokolade blev 
overrakt Jacques Hermann og fru Kirstine som 
tak for aftenens værtsskab inkl. dejlig mad og 
stort arbejde. 
 
 Sluttelig blev Leif takket og hyldet for sin 
utrættelige indsat for at opildne vore sind og 
skrøbelig legemer til det sociale samvær og de 
livsforlængende øvelser. Det er nu mere end 
26 år, Leif troligt har stillet op tirsdag og fredag 
for at holde sig selv og os andre på ret køl. 
 

3098 
 

 
 

Tirsdag kl. 16.55 - 18.30 

Husum Skole, Drengesal 37, Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj 
 

NB: Fredagsgymnastikken 

I perioden 1.1. - 10.4.2023 foregår det på  

Kirkebjerg Skole, sal 2, Vanløsehøj 4, 2720 Vanløse 
kl. 17:00 - 18:30. Mødetid kl. 16:55. 

 

 

 

 
 

 

 
Se side 3 
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Alle nye medlemmer er velkomne - 

- og også ældre medlemmer, som gerne vil vide lidt mere om AS.  
 

Dagen vil indeholde: 

 Introduktion af AS og Høje Sandbjerg. 

 Introduktion af feltsport og biathlon orientering. 

 Socialt samvær 
 

Der planlægges et introduktionsprogram i en tillempet form, så  
deltagerne får en positiv oplevelse. 

 Lettere orienteringsløb på Høje Sandbjerg grunden 

 Håndgranatkast mod vindue og skyttegrav 

 Skydning med luftgevær mod fældbart mål 

 Frokost (deltagerne medbringer selv) 

 Kort orientering om AS’ historie og Høje Sandbjerg lejren 

 

Tilmelding senest 23. april   til kontoret - kontor@as-kbh.dk 
 
 

                          
 

  

mailto:kontor@as-kbh.dk4-
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DM i geværterrænskydning i Ulfborg 
16. oktober 2022 

 
Formodentlig på grund af de høje priser, som 
forsvaret forlanger for lån af de militære skyde-
områder, ser det ud til, at DM fremover vil blive 
afholdt på banerne i Ulfborg plantage, hvilket 
efter min mening ikke helt er det, jeg forstår ved 
en 'rigtig' terrænskydning, specielt fordi man på 
skiltene ved hver terrænbane direkte kan aflæ-
se, hvilke skydeafstande, den pågældende ba-
ne er godkendt til, så afstandsbedømmelsen er 
til at overse . Desuden er der på de forholds-
vis lukkede baner aldrig nogen sidevind af be-
tydning. 
 
 Banelæggeren havde så i stedet strammet 
skydetiderne, så der de fleste steder kun var 35 
sekunder, også til baner med 2 mål. 
 
 En ulempe ved banerne i Ulfborg er, at der 
kun er plads til 5-mands hold, hvilket gør afvik-
lingen væsentlig langsommere, end hvis der var 
tale om 10-mands hold, specielt også fordi man 
på de fleste af banerne af sikkerhedsmæssige 
hensyn skal markere 'synkront' med en del af 
de andre baner. Finale-skydningen bliver derfor 
i praksis altid først afviklet, når mørket er ved at 
sænke sig over Ulfborg igen . 

 

 

 Det var denne gang lykkedes at samle 5 
mand, så vi i hvert tilfælde på papiret også 
skulle kunne stille et rimeligt foreningshold (4 
mand). At praksis så desværre viste noget an-
det, er en anden sag. Det blev kun til en 9. 
plads. 
 
 Da vi alle havde overnattet i det jyske, 
skulle vi starte forholdsvis tidligt, hvilket vi ikke 
kunne være utilfredse med, da der var varslet 
regnbyger senere på dagen. 
 
 Desværre lå skyerne meget lavt, så belys-
ningen i Ulfborg plantage var absolut ikke op-
timal, så der var flere af os, der havde store 
problemer med at se skiverne tydeligt på nogle 
af stationerne. 
 
 I det mindste nåede regnen os først om-
kring den sidste station, men da vi herefter 
skulle gå et langt stykke tilbage til sekund-
skydningen, stod regnen ned i tove, så vi nåe-
de at blive rigtig våde. 
 
 På sekundskydningen drillede automat-
markeringen så også, formodentlig på grund af 
regnen, og undertegnede måtte desuden helt 
opgive at skyde, da der var kommet vand i mit 
bageste sigtemiddel . 
 
Resultater: 
 

 3745 Finn Scheibye 33 

 4501 Christian Bannow 23 

 3793 Morten Hammer 21 

 3901 Per Bannow 14 

 4721 Michael Osterwald-Lenum 11 
 

 Det eneste positive ved disse resultater er, 
at Finn blev nr. 3 i seniorklassen, selv om han 
faktisk også havde problemer med belysningen 
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- og bl.a. slet ikke kunne se den skive, der var 
længst ude (540 m).  
 
 Seniorklassen blev vundet af en af vores 
gode bekendte, Stig Munkholm fra Ramløse, 
med 35 træffere (ud af 42 mulige). 
 
 Christian blev nr. 20 i klasse 2, og under-
tegnede blev nr. 15 i seniorklassen. 
 
 Ved sekundskydningen, hvor man hurtigst 
muligt skal nedlægge 3 selvmarkerende skiver 
på forskellige afstande - i en bestemt rækkeføl- 
xxxxxx 

ge - og fra stående start uden remstøtte, var 
der 3 AS'ere, der forsøgte sig, men på grund 
af regnen blev der naturligvis ikke tale om 
nogle toppræstationer: 
 

 4501 Christian Bannow 18,78 sek. 

 4721 Michael Osterwald-Lenum 25,11 sek. 

 3745 Finn Scheibye 26,64 sek. 

 

 Sekundskydningen for seniorer blev vun-
det af Stig Munkholm med 9,99 sekunder, 
men han nåede også at skyde I tørvejr. 

3793 

 

 
 
 

 
 

Juleskydning 
13. december 2023 

 
Tirsdag aften afholdt vi juleskydning med kaffe, gløgg 
og juleboller samt ikke mindst en rask omgang jule-
skydning. 
 

Juleskydningen skydes på  
en juleskive som vist her 

 
 Der skydes 10 skud på skiven med enten riffel el-
ler pistol. Højst to træffere pr. cirkelmål tæller. 
 
 Hver skytte kunne efter eget valg skyde to skyd-
ninger i følgende fire klasser:  

 Riffel - fritstående 

 Riffel - stående med anlæg 

 Pistol - enhåndsfatning 

 Pistol - tohåndsfatning 
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KM salonriffel 15 m 
 

Københavnsmesterskaberne på 15 afholdes af Københavns Skyt-
te Forbund 
 
I år foregik skydningerne på Hvidovre Skyttekreds’ baner. 
 
4501 Christian Bannow vandt skydningen med imponerende 370 
p. og god margen til nr. 2, som var en skytte fra Hellerup Skyde-
selskab. Kæmpestort til lykke til Christian med det flotte resultat! 

 
 

 

 
 

Foreningens pokalskydninger på langdistance i 2022 
 

 
 

I 2022 fik vi igen en ny skyttekonge, 4230 Ola Hvamstad, med 3745 Finn Scheibye som 
runner up. Sidste års skyttekonge, 4501 Chr. Bannow opnåede guldmedalje resultat på 
3.-pladsen. Yderligere tre skytter fuldførte skydningen og opnåede sølvmedalje resultater.  

 

 
 

I medaljeskydning II tæller alle afgivne trestillings skydninger på 200 m skydedag og ved 
DGI’s åbne skydninger. Gennemsnittet af de tre bedste skydninger tæller til pokalen. 
4501 Chr. Bannow vandt skydningen foran 4230 Ola Hvamstad.  
 
Vores nyeste faste langdistance skytte 4653 Rune Junker blev nr. 3 5/100 p. efter Ola. Til 
lykke med det, Rune! 
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Skydningerne om Collet pokalen består 
af to skydninger, hver på 10 skud i stillin-
gerne Liggende, stående, knælende. 
3901 Per Bannow vandt skydningen. 

 

Schmiegelow pokalen bliver vundet af den skytte, som har forbed-
ret sig mest i forhold til det opnåede handicaptal det foregående år. 
I 2022 tilfaldt æren 3901 Per Bannow, der vandt i suveræn stil. 

 

 
 

Der skydes om Foss-pokalen seks gange i løbet af sommersæsonen.  
Skydningen består af 15 liggende skud på 300 m. 4230 Ola Hvamstad 
vandt skydningen. 

 

 
 

XXX-pokalen skydes 4 gange om foråret og 4 gange om efteråret. Der gives hhv. 3, 2 og 
1 point for en første, anden og tredjeplads i dagens konkurrence.  
 
3745 Finn Scheibye vandt konkurrencen med 16 p foran 4501 Christian Bannow, der dog 
kun deltog i 4 af de i alt 8 konkurrencer. 4230 Ola Hvamstad vandt sidste år og kunne 
derfor ikke deltage i konkurrencen i 2022. 
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Poul Glesners Mindepokal blev vundet af 3793 Morten Hammer. 
 

 
 
Ved foreningens deltagelse i terrænskydninger i løbet af året kan der tjenes point til skydningen om 
feltskyttepokalen. 5 point til bedste AS-skytte i dagens skydning 4 point til nr. 2 osv.  
 
Pokalen blev i 2022 vundet af 4501 Chr. Bannow. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Se side 3 
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Købes hos kontoret 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 AS slipset - (Sherwood Foresters) - var UDSOLGT 
hos Benson and Clegg 

 

Nu er det igen på lager, så det kan købes som hidtil. 
 

Men om kort tid vil det ikke længere være nødvendigt. Det er be-
sluttet at købe en beholdning, som så vil kunne købes på kontoret. 

 
 
  

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

 
 

 
Svar på citater - se artiklen fra Nytårskuren, side 6-7 

a. Erling Heidler 
b. Søren Kirkegård 
c. Winston Churchill 

  

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


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Kontoret, Stenløkken 60, 3460 Birkerød 


