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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening

HUSK

Rydnings-
weekend
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kontrol

Se side 27

Rydningsweekend
6. og 7. oktober

Som normalt arbejdes der

lørdag fra 9 – 17 og
søndag fra 10 – 16

plus div. the-“hygge“

Denne gang holder feltsportssektionen skydning NV for
Rafts Navle lørdag formiddag, så vi arbejder i lejren eller
rydder i sydøst-området, så længe der skydes.

Vi har brug for folk som har viden om at gå til vejrs på en
stige og male gavle på Barak 5.

Tilmeld dig til Franck på 45882044, 30272136 eller mail,
gerne senest torsdag den 4. oktober.

PS:
Madmor Pia er bortrejst lørdag,
så køkkenvante er også velkomne.
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Foreningen

Runde fødselsdage 2007
3. sep. 4159 Christian Bork Øelund 25 år
9. sep. 4111 Christoffer F. Jespersen 35 år
6. okt. 4211 Paul Mackintosh 45 år

12. okt. 3838 Kaj Willadsen 55 år
30. okt. 3865 Henrik Raaberg 50 år

Arrangementer 2007
29.-30. sept. Skydning Universitetsmatch Ulfsborg (AS Århus arr.)
6. oktober 09.00 Feltsport Klubmest. O-biathlon Bjerget
6. oktober 09.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
7. oktober 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
14. oktober Skydning Terræn pistol Bjerget
28. oktober Skydning Sæsonafslutning Kalvebod / SKAK-huset
30. oktober 19.00 Skydning Årsmøde DGI-byen
1. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget
2. december 09.00 Hjemmeværn Bøftur Bjerget
8. december Forening Vinterstue Bjerget
11. december 17.30 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / ??
18. december 19.00 Skydning Sæsonafslutning DGI-byen

31. okt. 3797 Lars Therkelsen 60 år
24. nov. 4122 Bent Larsen 75 år
25. nov. 3454 Vagn W. Laursen 65 år
29. nov. 3567 Preben Lund 60 år
13. dec. 3259 Svend Ovesen 70 år
23. dec. 3158 Ole Kjærgaard 70 år
29. dec. 4003 Claus Barholm-Hansen 45 år

Indkaldt til Den Kgl. Livgarde I 1942, aktiv deltagelse ved
forsvaret af Sorgenfri den 29 august 1943,  „tvunget“
ophold i Sverige og deltagelse i Den Danske Brigade,
uddannelse som officer i Hæren, Stabskursus i USA,
glødende og aktiv idrætsinteresse, major, otium i 1973.

Pensioneringen blev startskud til en fuldtids indsats
for hans store interesse - skydesporten - med 25 år
som formand og ulønnet generalsekretær for Dansk
Skytte Union, medlem af Danmarks Idræts Forbunds
bestyrelse, vicepræsident i den europæiske union og
formand for den internationale pistolkomité, æresmedlem
af det internationale skytteforbund, ISSF og af Dansk
Skytte Union. Handel med malerier og antikviteter, Broder
i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, forfatter
af artikler til Den Store Danske Encyklopædi, jagt.

Og så var der også plads til AS. Medlem i 1959, altid
engageret, altid klar til at påtage sig en opgave, 1.
skydeinspektør 1965-68, 26 gange på P7 holdet 1965-
98 og derefter altid med - sidst som holdleder i 2006.

I juni 2007 slog kræfterne ikke til til deltagelse i P7
konkurrencen i København, hvilket han meget beklagede.

Den 27. august slog kræfterne ikke til længere. Poul
blev 86 år.                                              Vi vil savne dig.

3033 Poul H. Glesner
én af de store - er død

27. august 2007

Motto: „Fremad på ny“
UUUUU

HUSK: Invitationer mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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Jubilæer, fødselsdage mv.
I min tid i foreningen har vi afholdt en pæn række
større eller mindre fester, bl.a. kan nævnes:

AS-P7 - 50 år
30.-31. maj 1970: Ystad - Hotel Continental - m/ damer

AS-P7 - 60 år
31. maj - 2. juni 1980: Ystad - Kasernen - m/ damer

AS-P7 - 50. gang
13.-14. juni 1981: København - HHiH’s kantine - m/ damer

Akademisk Skytteforening - 125 år
4. april 1986: Frederiksberg Slot - m/ damer

AS-P7 - 70 år
30. juni - 1. juli 1990: Revingehed - m/ damer

AS-P7 - 75 år
17.-18. juni 1995: København - Tøjhusmuseet - m/ damer

Hjemmeværnet - 50 år (HJVK 6301)
8. maj 1999: Parolesalen HJV-distrikt 64, Christianshavn - m/ damer

AS-P7 - 80 år
3.-5. juni 2000: Revingehed - m/ damer

Herudover har vi bl.a. haft:
2007 60. gang AS-P7 (feltsport),

hvor det desværre ikke lykkedes at samle til fest, og
2007 20. juli Akademisk Skyttekorps nedlæggelse 1937,

som vi nøjedes med at huske.

I de kommende år er der også en række gode muligheder, bl.a.:
2008 16. marts 140 år Gymnastik i AS
2009 11. februar 350 år Stormen på København i 1659
2010 17. oktober 90 år AS-P7 (geværskydning) 1920
2011 4. april 150 år Akademisk Skytteforening 1861
2011 80. gang AS-P7 (geværskydning)
2011 10. dec. 200 år Södra Skånska Regementet
2012 10. gang AS-P7 (pistolskydning)
2012 13. nov. 120 år Kjæftoratet 1892
2016 9. maj 150 år Akademisk Skyttekorps 1866
2016 13. maj 100 år Høje Sandbjerg lejren 1916

Alle, der var med, husker klart 125 års festen i
1986 på Frederiksberg Slot, hvor vi havde
undervurderet tilslutningen. Vi havde  „overfyldt“
lokalerne med ikke mindre end 210 deltagere i kjole
og hvidt, og var desværre tvunget til at afvise
endnu 28, som havde tilmeldt sig for sent.

Lad
mig
høre
nogle

meninger

?
Bestyrelsen har planer om en stor fest i

anledning af 150 års jubilæet den 4. april 2011,
men spørgsmålet er jo, om tiden måske er løbet
fra sådan noget, og om vi på anden vis skal fejre
nogle af disse mindedage ?

Lad mig høre nogle meninger ?
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Foreningen

Sct. Hans Aften
- - - var i år en lørdag, og en del - med deres
gæster - nogle helt fra Amerika - havde fundet
vejen til Bjerget.

Det havde regnet det meste af dagen, men nu
var det fint vejr, godt nok til en tur til Toppen, inden
middagen.

Her blev vi vel trakteret af formandinden med
hele tre retter:

Paté
Kyllingesalat og
Banana split
med øl, vand eller vin og
sherry (efterladenskab fra generalforsamlingen)
til desserten.
Herefter var der kaffe med småkager.

Og så kom det store øjeblik, hvor vi skulle se
Henrik og Arne få ild i det våde bål. Vi var
fortrøstningsfulde. De har klaret et før. Og de
klarede det også denne gang, omend der gik lidt
længere tid, end vi er vant til.

Flammerne kom dog  til sidst, og formanden kunne
tale i god orden. Han indledte med at konstatere,
at han i år kunne stå tættere ved bålet, end han
var vant til. Gradvist - eftersom flammerne - tog
fat, måtte vi dog efterhånden række lidt længere
væk.

Formanden benyttede lejligheden til at belære
den uvidende skare (nogle få belæste kendte dog
løsningen) om, hvorfor vi fejrer Sct. Hans, som i
virkeligheden er Sct. Johannes, som - jf. Lukas-
evengeliets kapitel 1, vers 26 - er undfanget ½ år
før Jesus, og som derfor arbitrært har fået tildelt
fødselsdagen 24. juni.

Selv om det således ikke har noget med
midsommer at gøre - vi lærte denne aften, at det
er en tilfældighed - afsang vi dog - som traditionen

Ole Kjærgaard og Steen Kledal på Toppen                                                           Mosekonen brygger
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naturligvis byder - Midsommervisen, på den gode
gamle melodi og i udgaven med „gravhøje“ og ikke
Shu-Bi-Duas „gravhunde“.

Det blev en rigtig god aften, og mange blev stående
en god stund ved bålet, som efterhånden var blevet
rigtigt flot. Det regnede fortsat ikke (men det gjorde
det til gengæld det meste af søndagen), og det var
faktisk helt lunt, og mosekonen bryggede over
„fækaliesøen“, hvor frøerne sang med på deres eget
charmerende sprog.

Arne og Henrik venter spændte på, om der
kommer et bål ud af anstrengelserne

Formandens
båltale,

netop som
flammerne

er ved at
tage fat

Alex og Radunu Datcu, Evelyn og Finn Scheibye og
Christoffer Jespersen ved bålet.
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Sæt:  Historiebøger (- 1911) kr. 350,-
Sæt:  Hist.bøger + Sandbjerglejren kr. 500,-

Køb hos Formanden ( 4817 0017 / formand@as-kbh.dk ) eller
Sandbjerginspektøren ( 4588 2044 / sandbjerg@as-kbh.dk )

1911
AS 1861-1911

Udsolgt

1916
ASK 1866-1916

kr. 100,-

1936
AS & K 1926-36

kr. 75,-

1946
AS & K 1936-46

kr. 75,-

1966
ASK 1866-1966

kr. 10,-

1981
AS 1946-81

kr. 50,-

                          2002
Sandbjerglejren(fotobogen)
                      kr. 180,-

Sangbøger
Spiralryg
kr. 50,-

1926
AS & K 1911-26

kr. 100,-

Blazermærke (kun få tilbage)
(50% størrelse)     kr. 150,-

Slips (grønt / bordeaux)
Polyester               Silke

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

(alle bøger: 15% størrelse)

+ Brænde fra Bjerget
(se annoncer herom i bladene)

Til salg

Nål
(100% størrelse)

kr. 50,-

Stofmærke
(50% størrelse)

kr. 10,-
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Høje Sandbjerg

Seneste om Barak 5
Udvendigt mangler malerarbejdet stadig at blive
gjort færdig på gavlene. Forudsætningen for
arbejdets gennemførelse er enten, at vi som
tidligere nævnt lejer et stillads eller, at der melder
sig yngre medlemmer, som er vant til at arbejde i
indtil 5,6 meters højde. Vi har materialerne og så
kan stilladset eller liften spares.

Indvendigt mangler kun maling af gulv i folkerum
og arkiv. Det arbejde er til gengæld skudt lidt ud,
fordi vi mod forventning har nogle uforklarede
fugtproblemer, specielt i bygningens vestende.

De nye ovne er tilsluttet og virker tilfredstillende.
Vi færdigmeldte huset pr 31. maj som planlagt,

og vi har modtaget ibrugtagningstilladelse fra
kommunen.

Problemet med en ny VVS-mester er klaret, og
der er nu installeret vand som planlagt, med en
lille elvandvarmer.

Den indvendige belysning er langt fremskredet,
og det er kun en manglende møbleringsplan for
folkerum og arkiv, som sinker resten.

Som forventet blev estimatet overholdt med en
margin på ca. 15 kkr. Man kan diskutere, om en
affugter hører til  i byggeprojektet (den var ikke
med i estimatet), men vi har bestilt en sådan til
anbringelse i arkivet, så de væsentligste dele af
foreningens papirarkivalier kan anbringes tørt og
godt.

Arbejdet med overflytning fra Barak 1 er først
ved at tage sin begyndelse, idet der jo som nævnt
i seneste nummer af bladet skal etableres
ophængning af værktøj mv.  Pladsdisponeringen
er i sig selv en stor opgave, som vil tage tid, idet
der først skal sorteres og kasseres for første
gang i 50 år.

Genindretning af Barak 1
Projektet trækker ud, dels fordi vi også har fået
afslag på den seneste fondsansøgning, men i
særdeleshed også fordi overflytning til Barak 5
kun lige er påbegyndt. Forhåbentlig når vi at rydde
så meget, at skorstenen kan ændres inden vinter.
Resten af projektet må vente, til der bliver
økonomisk grundlag derfor.

Kikkert på Toppen defekt
Vi nåede netop at få glæde af den ny kikkert i
sommer, inden den viste sig at være utæt og måske
ikke helt korrekt samlet. I løbet af sommeren blev
den fejlmeldt til kommunen, der nu efter
leverandørens ferie har nedtaget den til reparation.

Ad B 5 tre tekster under IMG 644
2/3 side IMG 468 (på CD)
Vestgavlen i juni.

1/3 side IMG 643 (på kort)
Første opfyring iværksted

1/3 side IMG 644 (på kort)
Første opfyring i folkerum
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Tagrende på Barak 3 syd
Samtidig med, at kloaksystemet i vinter blev
renoveret af hensyn til nyindretningen af haven,
etablerede vi rør fra Barakkerne 2 og 3 til
tagvandsbrønden for Barak 5. I forsommeren har
vi taget det ene rør i brug til tagrender på
Mellembygningen og på Barak 3. Tagrende på
Barak 2, må vente til taget bliver renoveret.
Tagfladerne mod Lejrgaden kan vi ikke umiddelbart
forbedre.

Indretning af „Haven“
De indkøbte bordbænkesæt blev bragt på plads til
pinse, hvor de blev indviet af en lille kreds. Siden
har de gjort god gavn for vore kunder, der har
taget imod de 30 – 40 udendørs pladser med stor
glæde. Stor tak til tømmermester Johannes Fogs
fond, der har sponsoreret 20.000 kr af de ca
30.000 kr som projektet nok løber op i inklusive
ændring af kloak og udskiftning af dæksel over
målerbrønden.

Arbejder i øvrigt
Der har ganske enkelt næsten ikke været tid til at
vedligeholde grunden. Dog har Popp og Arne i
sommerferien gjort et godt indhuk i den tiltagende
bevoksning helt mod øst på sletten mod Duckert
eller „Einar“. Arbejdet vil blive fortsat i rydnings-
weekenden. Græsslåning og rydning er derimod
kun sket lige omkring bygningerne og enkelte andre
steder.
Til de som kan huske Einar, vort gamle tilsyn,der
fungerede i over  50 år, kan oplyses, at Duckert
nu endelig har ladet hans gamle bolig nedrive i
slutningen af juni måned. De sidste rester kan
ses langs Høje Sandbjergvej, hvor
fundamentstenene er langt som begrænsning
på græsset langs Duckerts have.

Ad tagrende og have (fælles billede)
1/1 side IMG 464 (på CD)  let beskåret i
højden

Det færdige arrangement med bordbænkesæt
og nye tagrender (een linie)

Ad Arbejdet i øvrigt (ved siden af tekst)
½ side IMG 499 (på CD) let beskåret i højre
side
Einars hus kort før taget skrider
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Lejrens vartegn er fældet
Efter lang tids overvågning traf vi i juni  den

tunge beslutning om at fælde „den store fyr“ midt
på det åbne område bag søen. Stadig flere grene
bar visne nåle, og der stod ikke meget tilbage at
redde. Fyrren fik sit banesår under miniorkanen
den 8. januar 2005. Kævlerne er nu skåret op, og
de er til salg, som de ligger på fældestedet.

Ad Lejrens vartegn
½ side IMG460 (på CD) ud for tekst
Opskæringen er igang

1/1 side IMG 457 el 458 (på CD)
Fyrren umiddelbart før den blev  fældet

Brænde og fotobøger mv.
Der ligger stadig brænde og venter på købere, og forhåbentlig får vi da produceret mere i løbet af
rydningsweekenden.
Fotobogen ligger også klar til salg ligesom foreningens øvrige bøger. Se særlig annonce.

Rydningsweekend
Se side 3
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Foreningen

AS - P7
16.-17. juni 2007

XX-formanden,
Sigvard Andersson

 og Niels Schou

X-formanden, som reciterer
„Munken och Landsknægten“,
Översten og Høje Formand.

Alf Bohman overrækker Översten
P7‘s Idrottsförenings medalje.

AS har også god grund til at
takke överste Lars Hammarlund
for hans store interesse for
konkurrencerne og samarbejdet.
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AS - P7 referater

Festmiddag - 16. juni side 12-13
(+ omtale i referaterne)

Geværskydning side 15-17

Feltsport side 18-19

Pistolskydning side 20-21

Frokost 17. juni
og præmieoverrækkelse side 22-23
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AS-P7

VIP-gruppen ved SKAK-huset
Høje Formand
Översten
Sigvard Andersson
XX- og X-formanden

VIP-gruppen til
afstandsbedømmelse

Birger Hoff
   (arrangør)
XX-formanden
Sandbjerginspektøren
Johan Goth
   (holdleder)
X-formanden
Sigvard Andersson

Finn Scheibye instruerer
de danske geværskytter

Lars Worsaae
Paul Mackintosh
Peter Baasch
Bo Scheibye
Ola Hvamstad
   (skjult bag Finn)
Thomas Fjeldborg
Henrik Mørkeberg
Hans Jørgen Vaaben
Hans Curt Steffensen
Evelyn Scheibye
Svend Mørup
   (konverterede senere
   til svensker)

Morten Hammer passer
resultattavlen
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AS-P7 geværskydning
16.-17. juni 2007
Geværskydningerne blev afviklet med
baneskydningen lørdag og terrænskydning
søndag. Med en stor indsats fra de indforskrevne
hjælpere, Leif Rump, Niels Schou, Morten Hammer
og Popp blev skydningerne gennemført i store
træk efter den lagte tidsplan. Det på trods af et
voldsomt regnvejr, der satte ind, mens andet
skydehold skød deres 300 m skydning.

I den svenske hovedskydning skete der det helt
fantastiske, at en af de svenske skytter, Anders
Pettersson, skød 147 point. Det næsthøjeste
resultat skudt ved en tidligere P7-konkurrence var
142 point, som blev skudt i 1989 og 2001. Så det
var en rekord, der virkelig gav genlyd.

Til den danske hovedskydning skød Anders
Petterson 144 point, så også det sammenlagte
resultat på 291 point var ny rekord, 6 point over
det hidtil bedste resultat på 285 p. Selve den
danske hovedskydning blev vundet af 3745 Finn
Scheibye med 146 point, hvilket også var ny
rekord for P7, så det var i det hele taget
rekordernes dag.

Selv om der egentlig ikke var præmieuddeling i
forbindelse med aftenens festmiddag, motiverede

Finn Scheibye en særlig hyldest til Anders
Pettersson i anledning af hans nye rekorder. For
tiden er det vanskeligt at få øje på, at de kan slås
af andre end ham selv.

Betina Lynnerup havde stået for indkøbene til
lørdagsfrokosten, som blev fortrinligt anrettet af
Mette Dresler. Efter frokosten fortsatte skytterne
med serieskydningerne, som alle blev vundet af
Anders Pettersson.

Terrænskydningen søndag blev afviklet på
materiel lånt af DDS Hovedstaden. Lars Worsaae
havde kombineret de lånte skiver til en glimrende
terrænskydning, hvor ingen skytter opnåede
maksimum, selv om afstandene var kendte. Her
brillerede Anders Petterson igen med en
førsteplads, så der blev ingen tvivl om placeringen
af Agnetes Hæderspris.

Præsentation af geværholdene froran SKAK-huset

Finn overrækker præmien
for rekordskydningen
til Anders Pettertsson

AS-P7 gennemførtes med støtte fra
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Baneskydning, 16. juni 2007
Svensk hovedskydning Dansk hovedskydning
L1 L2 K+S Sml. Pl. L K S Sml.  Pl. Ialt  Pl.

Anders Pettersson P7 49 50 48 147 1 49  48 47 144 2 291 1
Finn Scheibye AS 48 48 41 137 3 50 50 46 146 1 283 2
Paul Mackintosh AS 50 48 41 139 2 50 47 43 140 3 279 3
Svend Mørup - udlånt til P7 47 48 38 133 4 49 44 46 139 4 272 4
Sven Wildmark P7 47 49 34 130 5 46 47 46 139 5 269 5
Peter Baasch AS 42 46 36 124 9 49 45 44 138 7 262 6
Bo Scheibye AS 44 45 34 123 11 50 47 40 137 8 260 7
Lars Worsaae AS 40 44 35 119  14 50 44 44 138  6 257  8
Hans Jørgen Vaaben AS 46  49  31  126  7  49  48  34  131  11  257  9
Adolf Andersson P7 44  46  35  125  8  48  47  36  131  9  256  10
Hans Curt Steffensen AS 46  45  37  128  6  49  41  35  125  18  253  11
Henrik Mørkeberg AS 45 48  28  121  13  47  44  39  130  13  251  12
Pär Olanders P7  40  43  36  119  15  44  44  42  130  12  249  13
Evelyn Scheibye AS  47  46  30  123  12  48  39  38  125  17  248  14
Thomas Fjeldborg AS  49  42  27  118  16  49  40  39  128  15  246  15
Claes Nilsson P7 46  44  27  117  18  46  42  39  127  16  244  16
Ola Hvamstad AS 45 45 28 118 17  48  44  32  124  19  242  17
Eric Ewaldsson P7 35  46  31  112  19  49  44  36  129  14  241  18
Olle Olsson P7 42  39  28  109  20  45  34  34  113  21  222  19
Kjell-Åke Nordström P7 41  31  25  97  21  43  42  29 114  20  211  20

Agnetes Hæderspris Terr. Bane Sml.

Anders Pettersson 1 1 2
Paul Mackintosh 3 3 6
Peter Baasch  2 6 8
Sven Wildmark 5 5 10
Hans Jørgen Vaaben 4 9 13

Holdkonkurrence (8 bedste)

AS 2.102
P7 2.044

Thomas
Fjendborg,

Claes Nilsson
og

Lars Worsaae
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Terrænskydning, 17. juni 2007
1 2 3 4 5  ring Træf Skiver Plac.

Hold 1
2 Thomas Fjeldborg AS 2 2 2 2 2 3 3 5 1 2 10 24 10 8
3 Claes Nilsson P7 1 2 2 2 1 3 2 5 3 3 9 24 10 9
4 Lars Worsaae AS 2 1 2 2 2 3 2 6 2 2 0 24  10 11
5 Adolf Andersson P7 2 3 2 2 2 2 3 5 3 3 7 27 10 6
6 Hans Jørgen Vaaben AS 3 2 2 2 2 2 3 6 3 3 0 28 10 4
7 Eric Evaldsson P7 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 8 21 10 15
8 Finn Scheibye AS 1 3 2 1 0 3 3 6 2 2 8 23  9  12

Hold 2
9 Paul Mackintosh AS 2 3 2 2 2 3 3 6 2 3 9 28  10 3
11 Bo Scheibye AS 2 3 2 1 2 0 2 6 2 2 8 22 9 13
12 Kjell-Åke Nordström P7 0 3 1  1 2 3 1 4 2 2 0 19 9 17
13 Svend Mørup P7 0  1 2  2 2 2  2  6  2  3  0  22 9 14
14 Pär Olanders P7  1  3  2  2  1  2  1  1  1  3  10 17  8  18
15 Evelyn Scheibye AS 0 3 0 0 0 2 0 1 0 3 14  9  4  20

Hold 3
16 Henrik Mørkeberg AS 3 1 2 2 2 2 3 6 1 2 10 24 10 7
17 Olle Olsson P7 1 0 2 1 0 2 0 3 0 1 0 10  6  19
18 Peter Baasch AS 2 2 2 2 2 3 3 6 3  3  9 28 10 2
19 Anders Pettersson P7 2 3 1 2 2 3 3 6 3 3 14  28 10  1
20 Hans Curt Steffensen AS  2  2  2  1  2  2  3  4  3  3  0  24  10  10
21 Sven Wildmark P7 2 1 2 2 2 3 3 6 3 3 18  27 10  5
22 Ola Hvamstad AS 1 1 2 2 2 3 2 4 1 1 0 19 10  16

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Holdkonkurrence (8 bedste)
100 m. 200 m. 200 m. 300 m. 300 m.
2 mål 3 mål 3 mål 1 mål 2 mål ringmarkering AS 203
Knæl. Ligg. Ligg. Ligg. Knæl. P7 185
45 sek. 40 sek. 40 sek. 40 sek. 45 sek.

Serieskydninger
6 liggende
1 Anders Pettersson 60  586
2 Paul Mackintosh 60 575
3 Hans Jørgen Vaaben 60 573
4 Hans Curt Steffensen 59 565
5 Peter Baasch 59 555
6 knælende
1 Anders Pettersson 59
2 Paul Mackintosh 55
3 Pär Olanders 55
4 Sven Wildmark 55
5 Eric Ewaldsson 54
3 x 2
1 Anders Pettersson 56
2 Adolph Andersson 53
3 Hans Curt Steffensen 52
4 Pär Olanders 48 Niels Schou som banekommandør på 300 m. banerne
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Feltsportskonkurrencen  AS - P7 den 16.-17. juni 2007

Navn Skydn. HGR Afst. Kortl. O-løb Ialt Nr.

Jørgen Nielsen AS 14 14 2 31 77,1 138,1 1
Henrik Plenge Jensen AS 17 20 12 29 73,2 151,2 2
Stefan Mitkiewicz P7 9 24 1 35 84,0 153,0 3
Carsten Sveding AS 14 8 11 44 79,9 156,9 4
Peter Werling AS 24 18 6 24 85,6 157,6 5
Tomas Vrenngård P7 26 18 5 30 83,2 169,2 6
Toni Forsberg P7 20 20 12 39 114,8 205,8 7
Christer Lindow P7 32 20 8 35 124,5 219,5 8
Frederik Hansson P7 30 - 20 74 Udgået - -

1 AS 603,8 Teknikprisen: Stefan Mitkiewicz
2 P7 747,5

Feltsport

Klubmesterskab i Orienteringsløb
12 maj 2007
Vejret i begyndelsen af maj var fantastisk, - solskin
og blå himmel. Men i ugen op til mesterskabs-
weekenden begyndte usikkerheden at melde sig:
Ville det blive opholdsvejr eller ville den
traditionsrige frokost skulle afholdes indendørs?

Det blev opholdsvejr, og banelæggeren, Peter
Werling, havde som sædvanlig gjort sig umage
med at lægge en mesterskabsbane (7.2 km) der
sikrede alle de deltagende løbere udfordringer, -
hver på deres niveau. Desuden var det også muligt
at løbe en afkortet bane, hvilket en af de deltagende
gæster benyttede sig af.

Mesterskabsbanen var varieret og med gode
delstræk, der undervejs både stillede krav om
finorientering og „bakke-kondition“. Flere af
deltagerne var efterfølgende enige om at bakkerne
i skoven de seneste par år var blevet stejlere!

Efter ankomsten til mål blev banen ivrig
diskuteret. Der var diskussion vedrørende en enkelt
postplacering/definition, hvilket dog banelæggeren
myndigt og korrekt afviste. Og som en af løberne
erindrede, „så er der ved Peter’s løb altid uhyre
stor sandsynlighed for at posten ligger hvor den

skal, - men der er ingen garanti“! Undertegnede
måtte efter ankomst til mål konstatere, at det er tid
til at få læsebrillerne med på løbet, - alternativt at
placere tommeltotten mere hensigtsmæssigt på
kortet.

Resultatet af dagens anstrengelser blev:

Nr. Navn Tid
1 Henrik Plenge Jensen 0:59:15
2 Aksel Iversen 1:02:55
3 Birger Hoff 1:07:40
4 Carsten Sveding 1:09:00
5 Peter Bjørn Jensen 1:11:25
6 N.-E. O. Hansen 1:23:45
- Nis Schmidt 1:26:30 (mgl. 1 post)

Afkortet bane:
Bente Skov Jensen 1:08:55

Det gode vejr gjorde, at klubmesterskabet kunne
afsluttes i lejrgaden med en hyggelig frokost. Under
afviklingen af snapseritualet var der et par spæde
forsøg på genoptage diskussionen om post-
placering, men disse blev hurtigt overdøvet af
„Helan“ og „Halvan“. Peter kunne således kundgøre
dagens endelige løbsresultat og Henrik fik fortjent
overrakt vandrepokalen samt æren ved at
arrangere næste års mesterskab.

Dagen blev afsluttet med et besøg på Bjerget, et
flot kig til Sverige samt „Perlefiskeri“.

Nis Schmidt

AS-P7 gennemførtes med støtte fra
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AS-P7 - Feltsport
16.-17. juni 2007

Atter en overbevisende AS sejr i den
60. feltsportskonkurrence mod Södra
Skåningerne.
Vi havde i år, hvor konkurrencerne blev afholdt i
Danmark, valgt at gennemføre de fire discipliner
om lørdagen og løbe orienteringsløbet søndag.

Disciplinerne var lagt til Strø Bjerge nord for
Frederikssund. Her afholdtes afstandsbedøm-
melse og kortlæsning sammen med en til lejligheden
indstiftet formandskonkurrence.

Derefter forlagdes til Jægerspristerrænet, men
samtidigt begyndte det at regne. Aksel Iversen fik

åbnet Hovedgården, hvor vi spiste vor medbragte
frokost.

Så gik vi i gang med pistolskydningen. Under
skydningen gennemblødtes deltagerne af den
voldsomme regn, så vi til slut valgte at udskyde
håndgranatkastet til dagen efter.

Orienteringsløbet blev afholdt i Store Dyrehave,
og vi havde til dette jubilæum udsat posterne på
stativer. Dagen vil blive husket for den megen ros
banelæggeren fik for sin bane, og især fordi en
svensk deltager forsvandt i skoven. Til sidst måtte
de resterende deltagere forlægge til Kalvebod,
mens Johan Goth og jeg gjorde klar til at iværksætte
en eftersøgning.

Men langt om længe kom vor svenske ven ud af
skoven, træt men uden skader, og vi kunne alle nå
ud til Kalvebod og den festlige afslutning.

Birger Hoff

Kortlæsning - nærmest fra højre ses översten og Jørgen Nielsen, den senere sammenlagte vinder

Vinderholdet ved
præmieoverrækkelsen
fra venstre:

Peter Werling
Henrik Plenge Jensen
Johan Goth

(holdleder)
Carsten Sveding

Vinderen
Jørgen Nielsen var
forhindret i at komme
til afslutningen
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AS-P7 Pistolskydning
16.-17. juni 2007
Pistolskytterne samledes på KSC, hvor flagene
var hejst til ære for dagen. Noget var dog gået
galt med P7s transport, hvilket resulterede i ½
times forsinkelse. Efter en kort velkomst til alle
deltagere gik de tre discipliner hver til sit.

Dagens konkurrence for pistol omfattede
sportspistol og militær hurtigskydning. Vi havde
fået tildelt et helt baneafsnit med ti pladser for os
selv, hvilket gjorde, at alle skytter kunne skyde på
en gang. Dette resulterede i en hurtig afvikling
uden ventetid. P7 havde modtaget et afbud med
kort varsel, hvilket gjorde at de kun havde fire
deltagere. Vores oprindeligt ikke skydende
holdkaptajn, Niels Lund, fik dermed mulighed at
rykke ind på den ledige plads.

Vejret var vekslende, men det hullede tag
lykkedes at forhindre skiverne i at blive for våde
inden skydningen var overstået. Det stod hurtigt
klart at Alf Bohman atter i år var i fin form, og selv
om vi strammede os an og gjorde, hvad vi kunne,
var det ikke muligt at true hans position.

Efter skydning blev der tid til en god frokost i
SKAK-huset. Selv om der har været meget
besvær omkring foreningens lokaler i forbindelse
med golfbanen, må det siges, at udfaldet har været
et stort løft. Lokalerne viste sig at være de helt
rigtige rammer for AS-P7, med køkken, forenings-
lokale og stor frokostsal. Geværskytterne gik
efterfølgende i gang med serieskydninger, mens
pistolskytterne begav sig direkte eller indirekte til
Bjerget.

På Bjerget var maden ved at ankomme, og vi gik
i gang med forberedelser til middag, overnatning
og terrænskydning. Vejret var ikke blevet bedre,
så det var ikke muligt at sætte skiver op til
terrænskydningen. I stedet blev en del af skiverne
samlet oppe i villaen, så de var klar til opstilling
den følgende morgen.

Den traditionelle tur til toppen var aflyst grundet
vejret. Middagen var lige så fremragende som vi
er blevet forvænt til, og pga. diverse afbud var
der meget mere end rigeligt. Desserten fortjener
at fremhæves: En jordbærkage med vanilje eller
chokoladecreme.

Programmet var i år ændret en smule, således
at præmieoverrækkelsen for dagens skydninger
skulle finde sted samlet på KSC i forbindelse med
afslutningen. Dette betød at aftenens migration
mellem mandskabs- og undermessen var indstillet,
og der blev betydeligt mere luft i programmet. Da
aftenen var omme valgte en del pistolskytter at
overnatte på Bjerget, for at spare transporttid.

Søndagen begyndte med en god morgenmad på
bjerget og opstilling af skiver. Desværre var vi for
få til hurtigt at kunne sætte skiver op, hvilket betød
at der gik meget tid. Der skulle desuden foretages
en del rettelser, således at skiver ikke skyggede
for hinanden, og den frodige beplantning var flere
steder vokset op rundt om skiverne.

Høje Formand og Översten ankom til formands-
skydningen, som bestod af indskydning og de to
stationer på den første standplads. For at gøre
det lidt mere interessant for tilskuerne, var der
også brugt balloner, som skulle skydes ned inden
træffere i de øvrige skiver var gældende.

Høje Formand brugte 4 skud og Översten 5 skud
på ballonen, dvs. de havde hhv. 16 og 15 skud
tilbage til skiverne.

Resultatet blev:
Høje Formand 14 i 6 skiver Næstsidst
Översten 10 i 5 skiver Næstbedst

Derefter gik vi andre i gang med terræn-
skydningen. Skytterne blev delt i to blandede hold,
og banen bestod af indskydning efterfulgt af seks
stationer. Banen er underlagt restriktioner med kun
tre standpladser og faste skiveopstillinger. For at
gøre sagen lidt mere spændene, forsøgte vi at
bruge så mange skiver så muligt, bruge nogle af
skiverne på flere stationer, samt at komplettere
med faldmål, balloner og coladåser. Faldmål og
balloner virkede godt, men dåserne viste sig mere
komplicerede, idet en .22 kugle enkelt penetrerede
dåsen, uden at dåsen nødvendigvis bevægede
sig. Det var således ikke altid muligt at registrere

Høje Formand fremviser stolt sine træffere i
formandsskydningen.
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en træffer under skydningen. Skydestillingen var
stående på alle stationer, grundet det våde græs.

Alex Datcu lagde stærkt ud på det første hold,
men glemte i forvirringen at beskyde en skive på
station fem. Det andet hold blev afbrudt af et
kraftigt regnskyl, men regntøj og paraplyer gjorde
det muligt at fortsætte, da det værste var
overstået. Skiverne begyndte dog at bøje sig,
hvilket gjorde dem en del mindre med tiden.

Vi var kraftigt forsinkede, og direkte efter
skydningen begav vi os til KSC. Her var der frokost
med bl.a. resterne fra lørdagens middag og en
efterfølgende præmieoverrækkelse.

Ikke uventet var Alf Bohman at finde på
førstepladsen, men det burde være muligt at gøre
noget ved sagen indtil næste stævne. Det blev
sidste år besluttet, at pistolskydningen er blevet

Anita Eklin, Rolf Johansson, Alf Bohman, Översten og Høje Formand til søndagsmorgenmaden.

Resultaterne individuelt blev:

Navn SP SP SP SP MH MH Terr. Terr. Saml.
Præc. Duel Sum Plac. Sum Plac. Sum Plac. Plac.

Alf Bohman P7 285 286 571 1 556 1 53/20 3 1
Christoffer Jespersen AS 276 264 540 3 519 2 53/22 2 2
Alex Datcu AS 258 252 510 6 518 3 57/21 1 3
Finn Benzon AS 278 271 549 2 513 4 40/17 8 4
Peter Strand P7 273 256 529 4 495 5 42/18 7 5
Anita Eklin P7 264 246 510 5 486 6 50/20 5 5
Alexander Khalileev AS 254 245 499 7 476 7 51/21 4 7
Betina Lynnerup AS 252 216 468 8 463 8 45/19 6 8
Niels Lund AS 227 215 442 9 415 9 33/15 9 9
Rolf Johansson P7 168 119 287 10 365 10 20/9 10 10

et fast punkt i programmet for AS-P7. Høje Formand
havde derfor fundet en holdpokal af passende
lødighed frem fra gemmerne. Det viste sig at være
en gammel AS-P7-pokal „Bofors-pokalen“, som
siden AS vandt den til ejendom havde været
opbevaret af Bjarne Sanddahl. Den hidtidige
holdpokal, Flanören, blev (præliminært) gjort til
holdpokal for andenpladsen.

Selv om AS ikke vandt individuelt, fik vi dog
holdpokalen.

Översten takkede på vegne af P7 og indbød til
næste års stævne i Revingehed. Da stævnet var
afsluttet begav vi os tilbage til Høje Sandbjerg for
at rydde op og pakke skiveopstillingerne væk. Da
arbejdet var overstået kunne vi nyde en jordbær-
kage i undermessen, inden vi begav os hjem.

4111

Holdet fra P7 omfattede fire deltagere. Ifølge
reglerne betød det, at de tre bedste deltagere fra
hvert hold talte til holdets resultat:

Hold Sum plac. Plac.
AS 31 1
P7 37 2
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AS-P7 frokost og
præmieoverrækkelse
lørdag eftermiddag
- - - foregik lidt spredt og trinvist, efterhånden
som holdene dukkede op.

Først fik geværskydningen deres præmier, men
de var jo også i forvejen på Kalvebod, og havde i
øvrigt anrettet en aldeles udmærket frokost, selv
om en del af maden fra Bjerget først ankom lidt
senere.

Dette skyldtes, at pistolskytterne var blevet
forsinket - delvist på grund af et kæmpemæssigt
regnskyl, men de kom da langt om længe og fik

To af de helt store vindere:
Anders Pettersson - gevær - med et udvalg af
sine præmier og Alf Bohmann - pistol
Det er et par herrer, som AS må tage alvorligt,
ellers er der god mulighed for, at de vil løbe af
med de fleste af præmierne i mange år fremover.

hugget lidt frokost i sig og fik også deres
velfortjente præmier, omend til allersidst.

Feltsportsdeltagerne var ganske vist ankommet
i god tid, men lederen - Birger Hoff - med præmierne
udeblev i lang tid. Det var han dog ikke selv skyld
i, idet en af P7‘erne valgte at blive ude i skoven i
over 3  timer. Nå, den savnede kom hjem, de ankom
og nåede det hele.

Til allersidst - da alle havde fået, hvad de havde
fortjent, både af præmier og mad - kunne Høje
Formand erklære konkurrencerne afsluttet, og
översten kunne takke for nogle meget vellykkede
dage og invitere os til Revingehed næste år den
14.-15. juni 2008.

Øverst: Frokosten i SKAK-huset

Midt: Høje Formand og næstformanden
Finn Scheibye overrækker præmierne,
her til tidligere næstformand Peter
Baasch

Nederst: Det vindende pistolhold
- Kurt Benzon, Christoffer Jespersen,
Alex Datcu og Alexander Khalileev -
modtager den nyindstiftede holdpræmie
„Bofors-pokalen“.

AS-P7 gennemførtes med støtte fra
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Skydning

SKAK-huset
Isætning af flagstænger
Ved SKAK-huset skal der rejses 2
flagstænger mere, og det er faldet i
AS’s lod at grave de to huller og
montere flagsoklerne.

Et energisk hold AS‘ere bestående
af Mathias Hertz og Paul Mackintosh
brugte en lørdag og en mandag for at
grave to huller foran huset. Som
redskaber havde de en stolpegraver,
en rendespade, hænderne og en
plastikskål.

Næste lørdag stillede et andet hold
for at fylde hullerne op. Det var Finn
Scheibye, Lars Therkelsen, Niels
Lund, Paul Mackintosh og Knud
Bagge fra KS, som nivillerede,  mens
Evelyn Scheibye heppede og
sørgede for forfriskninger.

I løbet af 1½ time var begge
flagsoklerne flyttet, sat i hul og
nivilleret og ingen var kommet til
skade.

Niels Lund

Det er mere end halvhårdt at grave dybe huller
i det næsten betonhårde underlag

Paul, som er AS‘s mand i SKAK-
husets driftsudvalg, og Evelyn.

Soklen transporteres på en
trillebør med fladt dæk.

Lars, Paul, Finn og Knud Bagge
med det færdige resultat.
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Våbenregistrering og -kontrol

Så er den her igen
- som den sikkert vil være der hvert eneste år i fremtiden

HUSK:
     * at dit våben skal kontrolleres

       (allersenest til skydesektionens årsmøde
        den 30. oktober - og meget gerne tidligere)

     * at der er visse aktivitetskrav, du skal opfylde

  Hvis dette ikke sker bliver vi nødt til at inddrage din
                            våbentilladelse og meddele dette til politiet.

Det siger loven, og den har vi tænkt os at overholde

Rydningsweekend
Se side 3
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Skydeprogram for langdistance - Efterår 2007
Dato Eksterne stævner / tilmelding AS-skydning

18. august 300 m 1. skydedag, 4. Foss,
15 skud liggende

19. august 75 års jubilæumsstævne Dagens 1. skydning tæller til
SKS – Malmö Skyttegille, Kalvebod. Foss og veteranpokalen, hvis du
Tilmelding til finn@scheibye.dk ikke har skudt om lørdagen

Onsdag KS aftenstævne, 300 m. ¼-match, ½-match,
22. august 60 liggende, nordisk program. Tilmelding på banen

25. august 200 m* alm. træning

25. – 26- august DSU 300 m DM, Skibby skydebaner.
Tilmelding til finn@scheibye.dk

Onsdag 29. aug. og Amtsmesterskab, StorKøbenhavns Resultaterne tæller til AS’ interne
lørdag den 1. sept. Skytteforeninger,alle discipliner, skydninger, herunder

også pistol! skyttekongeskydningen!

8. september 200 m* 5. xxx, 3 x 5 skud

15. september 300 m 5. Foss, 15 skud liggende

22. september 200 m* 6. xxx, 3 x 5 skud

29. – 30. september Uni-match i Ulfborg. Tilmelding til Alm. træning
Mathias Hertz på mathias.hertz@gmail.dk

6. oktober BT-pokal, 300 m. 200 m* 7. xxx, 3 x 5 skud

7. oktober Terrænskydning, Halk. Tilmelding til
Morten Hammer på mhammer@post3.tele.dk

13. oktober 1. vinterterrænskydning, Kalvebod. 300 m, 6. Foss, 16 skud liggende +
Tilmelding til Morten Hammer på Collet pokalen, 3 x 10 skud
mhammer@post3.tele.dk

14. oktober Vigersted efterårsterræn.
Tilmelding til Morten Hammer på mhammer@post3.tele.dk

21. oktober 200 m* 8. xxx, 3 x 5 skud

28. oktober Sidste skydedag

3. november 2. vinterterrænskydning, Kalvebod.
Tilmelding til Morten Hammer på  mhammer@post3.tele.dk

1. december 3. vinterterrænskydning, Kalvebod.
Tilmelding til Morten Hammer på mhammer@post3.tele.dk
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* alle skydninger på 200 m skydes på den internationale ringskive

Officiel træningstid: lørdag kl. 13.00 – 15.00,
hvor vi mødes på 200 m eller 300 m banen afhængig af dagens skydning.
Alle skydninger skydes på den internationale ringskive på såvel 200 m som 300 m (indstilling A10 på
SIUS Ascor anlægget på 200 m).

Skydninger skudt til KS’ aftenstævner og øvrige åbne stævner i DDS og DSU regi kan indgå i
skyttekongeskydningen, men tæller ikke med til foreningens øvrige skydninger.

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor du over en kop kaffe kan rengøre dit våben, diskutere
træningsmetoder, skydestillinger, resultater samt løst og fast. Skytter med egne våben har herefter
mulighed for at træne til KSC lukketid kl. 17.30 (i oktober måned lukker skyttecenteret dog kl. 15.30).

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 12.00, vil jeg aftale
nærmere med en anden AS skytte.

Med skyttehilsen og vel mødt

3745 Finn Scheibye
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