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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening

HUSK

Feltsports-
sektionens

BØFTUR
1. december
(se side 13)

Hjemmeværns-
sektionens

BØFTUR
2. december
(se side 13)

Vinterstue
på Bjerget
8. december

(se ççççç og side 11)

Gymnastik-
sektionens

juleafslutning
11. december
(se side 13)

Skyde-
sektionens

juleafslutning
18. december

Kranse
ophængning på
Christiansborg
11. februar 2008

VINTERSTUE 2007 med

PÆSENTATION af BARAK 5 og
LOPPEMARKED over frasorterede effekter (se side 11)

BJERGET lørdag eftermiddag 8. december. Lejren er
åben fra kl. 14.
AS indbyder alle medlemmer med familie og venner til en fælles
vinterstue, hvor vi vil hygge os med juleaktiviteter som f. eks. fremstilling
af juledekorationer, juletræspynt og lignende.
Vi begynder med at samle materialer på grunden eller i Rude Skov på
en frisk gåtur. Arrangørerne sørger for ler til dekorationer.
Senest kl. 15 samles vi i messerne omkring kreative aktiviteter.
Sandbjerginspektøren har lovet at sørge for god opvarmning. Der vil
være gløgg og æbleskiver, kaffe og the med småkager til almen
vederkvægelse. Særligt trængende kan købe øl og vand til Lejrens
sædvanligt lave priser. Der vil nok blive en konkurrence, og i den
hyggelige opvarmede Under-messe vil snakken og sangen gå fint, så
husk sangbogen.
Musikalske deltagere vil kunne glæde os andre ved at spille på Lejrens
„nye“ el-orgel, der for tiden står i O-messen.
Sideløbende præsenterer Sandbjerginspektionen den ny Barak 5, der
nu er næsten færdigindrettet som værksted og arkiv. På et passende
tidspunkt omkring kl 16 åbnes loppemarkedet i Barak 1, hvor depoterne
nu er næsten nedrevet og tømt med henblik på at genskabe den gamle
samlingsmesse (1916-1940), nu „D-messen“.

Tilmelding: Senest onsdag d. 5. dec. kl. 20:00 til:
Pia Franck 4588 2044 pia.franck@mail.dk eller
Ove Popp Poulsen 4352 4952 ove.poulsen@mail.dk

Har brug for transport til Bjerget, så oplys det ved tilmeldingen.
Derefter vil vi sætte dig i forbindelse med en bilejer.
Fortæringsbidrag (voksne): regn med 25 kr pr person.

Tilmeld dig nu! Vi ses den 8. december senest kl 15.
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Foreningen

Runde fødselsdage 2007-08
12. juli 1925 Tim Utke Thranow 50 år
   Beklager meget, at vi glemte det i blad nr. 2.

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

1. jan. 3209 Peter N. Krarup 70 år
5. jan. 2403 Finn F. Beck 80 år
8. jan. 3901 Per Aksel Bannow 45 år

Arrangementer 2007
1. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget
2. december 09.00 Hjemmeværn Bøftur Bjerget
8. december 14.00 Forening Vinterstue Bjerget
11. december 17.30 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / ??
18. december 19.00 Skydning Sæsonafslutning DGI-byen

Arrangementer 2008 - 1. halvår
4. januar 17.00 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole
8. januar 19.00 Skydning Sæsonstart DGI-byen
6. februar 19.30 Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsportsinspektør
11. februar 14.00 Forening/Hj.værn Kranseophængning Christiansborg
29. marts 13.00 Skydning Sæsonstart Kalvebod / SKAK-huset
5. april 09.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
6. april 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
?. april 18.00 Skydning Præmiefest Bjerget
?. april 10.00 Skydning Pistol terræn Bjerget
23. april 18.30 Forening Forloren skildpadde Bjerget
23. april 20.00 Forening Generalforsamling Bjerget
17. maj 10.00 Feltsport Klubmest. O-løb Bjerget
? . maj 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / Bjerget
14.-15. juni Foren./Skydn./Feltsp. AS-P7 Revingehed
23. juni 19.00 Forening Sct. Hans aften Bjerget

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

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

10. jan. 3610 Ole Jensen 65 år
11. jan. 1028 Claus Ahnfeldt-Mollerup 70 år
25. jan. 4185 Sten Vestergd. Andersen 65 år
28. jan. 4219 Alexander Khalileev 45 år
30. jan. 3955 Jørgen Toronczyk 75 år
30. jan. 3974 Jens P. Kok 75 år

3. mar. 2898 Jørgen Christrup 75 år
21. mar. 0939 Jan Stagaard 85 år
28. mar. 3657 René Cohrt 75 år
30. mar. 4166 Nis Chresten Juel Schmidt 50 år

UUUUU    Afdød 2007

4201   Valdemar Bredsdorff     i maj

Æret være hans minde !
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AS skal leve af medlemmernes interesse
I sidste nummer spurgte jeg „Lad mig høre nogle meninger ?“
om jubilæer, fødselsdage mv. ?  Jeg vil gerne her bringe
det opmuntrende fuldstændige  resultatet af den spørgerunde.

Det er hermed gjort !  Der kom ikke én eneste reaktion.
Det må betyde, at alle er tilfredse ?

Således opmuntret - vil jeg gerne bringe resultatet af en lille
undersøgelse vedr. medlemmernes - eller andres - besøg på
hjemmesiden ?

Den 8. juni i år indlagde jeg en række spørgsmål - 28 i alt - på
forskellige steder på siderne, med præmie til de, der svarede.

Jeg har nu - efter 5 måneder - modtaget 3 svar (som kom
dagen efter indlæggelsen - og hvoraf det ene oven i købet var
forkert besvaret).

Hvis man har været inde på siderne, kan man ikke undgå at
finde spørgsmålene. Men igen kan vi takke den overvældende
interesse for, at AS i denne omgang sparer præmien.

Således opmuntret - vil jeg kaste mig over et nyt emne, nemlig:
„Hvor mange læser dette blad ?“

Man har ikke ligefrem indtryk af, at indrykning af annoncer
mv. udmønter sig i den store tilmelding til aktiviteter.

Feltsportssektionen har gennem længere tid kommunikeret alt
ud på e-mail, og er nu også  begyndt at lægge indbydelser mv.
ud på hjemmesiden. En undersøgelse af, hvor mange, der har
læst et indlagt referat, har kun givet 3 reaktioner.

Bladet ? Det er dyrt og bliver dyrere i fremtiden, efter at
forsendelsesudgifterne stiger. Vi har imidlertid ønsket at
bibeholde det skrevne ord på papir, da mange af vore
medlemmer tilsyneladende ikke har internetadgang.

Er denne holdning korrekt ?

Således opmuntret-  vil jeg spørge til e-mail-adresser ?
I medlemskartoteket har vi pt. 221 medlemmer, hvoraf 122

har en noteret e-mail-adresse. Dette rejser to spørgsmål:
Er de e-mail-adresser, vi har, korrekte ? Når man af og

til  forsøger sig, viser det sig desværre ofte, at ændringer ikke
er blevet indberettet.

Hvem har ikke indberettet e-mail-adresse ? Det kan vi
kun gisne om, men der må være ret mange.

Lad mig høre, hvis I har noget at melde herom ?

Måske kunne vi være så heldige
at få svar på nogle af disse simple
- men væsentlige - spørgsmål.

Man ved jo aldrig ?

  - men man kan da altid håbe ?

Således opmuntret -
vil jeg gerne ønske

alle medlemmer

GOD JUL og

GODT NYTÅR
Forhåbentligt ses vi

lidt mere i 2008 ?

NB
Bladet kan nu også

læses på hjemmesiden

www.as-kbh.dk
under - Foreningen - Bladet

Bladene vises i  PDF-format.
De kan kun læses, hvis du

har installeret Acrobat Reader
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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

Rydningsweekend
6.-7. oktober 2007
6. – 7. oktober blev den halvårlige rydnings-
weekend afholdt med deltagelse af Popp, Arne,
Klaes, Mathias, Løppenthien, Ole Hasselbalch,
Lars Worsaae, Pia og Henrik. Som gæster kom
Astrid Nielsen, der fungerede som „madmor“
lørdag og Leif Rump, der søndag deltog i
rydningen.

Lørdagen blev atypisk på grund af at felt-
sporterne havde måttet flytte deres biatlon
klubstævne til den dag (se side 12-13), så
arbejdsstyrken måtte fortrække til den østlige del
af grunden. Til „gengæld“ fik feltsporterne gavn
af de gratis fluider, der blev de arbejdsduelige til
del ved den fælles frokost (se billede side 13).

Birger blev som den eneste om eftermiddagen,
for at flække en del af brændet fra fyrren.

På grund af de særlige forhold blev hoved-
opgaverne at rydde på skråningen fra „Einars
slette“ ned til den offentlige sti til toppen, og at
grave en kabelrende langs stien ved brænde-
pladsen til et nyt stik for brændeflækkeren.

Da fru Pia havde absentret sig til det mørke Jylland
om lørdagen, havde det været nødvendigt at formå
en kollegas hustru: Astrid til at fungere som
madmor. Hun løste opgaven med bravour.

Der blev løst væsentlige opgaver af de relativt
få deltagere. Ros til dem. Andre forbigår vi i
tavshed.

En professor og en stud med mens de endnu
kunne smile. Senere blev det hårdt arbejde.

Kvaset måtte
køres til

gymnastik-
pladsen

Her blev det hårdt

Også søndagens „høst“ måtte køres til bålet

Kompetent
savfører ved

skråningen
til Topstien



8

Barak 5 status
I det seneste nummer af bladet efterlystes
ungersvende, der ville gå til tops og male
gavlspidserne. Axel Hartmann præsenterede sig
som ikke helt ung, men ung nok, og tilbød at løse
opgaven. Det skete iøvrig efter at den andetsteds
omtalte „Astrid“ havde givet sig i kast med de
lavere dele af den vestlige røde gavl. Summa er
nu, at hele bygningen nu er færdigmalet udvendig.

Indvendig har der i lang tid foregået indretning
med henblik på overførsel af maskiner, værktøj og

Axel Hartmann
maler gavl-
spidsen gul

Affugteren
 er installere

 i arkivet

materialer fra depoter i Barak 1 og 4 og fra Villaen.
Den seneste tid er gået med ophænging af

værktøj efter devisen „en plads til hver ting, og
hver ting på sin plads“. Sideløbende med
overflytning er der foregået en gennemgribende
sortering for første gang i flere menneskealdre.

Arkiv og tryksagsdepot er flyttet over i det ny
fugtkontrollerede arkivrum. Meget arbejde udestår
dog, før arkivet er organiseret og ordnet.

Indsatsen er forkuseret på at kunne præsentere
en færdigindrettet bygning ved vinterstuen d. 8.
december.
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Lejrens gæster
I foreningen som sådan er der nok ikke mange, der har
føling med, hvilke fremmede kunder vi har „i butikken“.
Til dato har der været  28 „fremmede“ arrangementer,
der bidrager med „Slidpenge“ til Lejrens opretholdelse
og forbedring. Kunderne strækker sig fra Hjemmeværn
(en sjælden gæst nu om dage) over feltsportkursus til
bueskytter og teambuildere.

Af denne type har der været flere markante
arrangementer, f.eks. en gruppe på 120 mand, der bl.a.
i regnvejr skulle bygge et telt til deres aftensmåltid,
uden at påvirke vore faste anlæg (bygninger). Det
lykkedes, men vore nye bordbænkesæt rakte ikke, så
de grønne borde og bænke måtte i brug.

Et andet eksempel var en snes unge mennesker som
vor kunde påtog sig at styre gennem nogle øvelser
med en kæmpestige, der hænges op i de høje bøge i
„Lokumslunden“, og et brobyggeri ved Raffts Navle,
hvor de skulle anvende en gammel romersk konstruktion
uden brug af søm el. lign. Broen holdes sammen af
friktion og sejlgarn. De havde en god dag, - og det har
stort set alle deltagere i disse arrangementer.

Genindretning af Barak 1

Kundens elever bygger spisetelt til 120 mand

120 deltagere på gamle og nye bænke i haven

20 elever fra en 6’ klasse  i kæmpestigen

Romerbroen er bundet sammen med sejlgarn
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Det koster ikke meget at rydde den gamle indretning
til depoter i Barak 1, for at kunne anvende  det
tidligere depotområde som messe, Som
arbejdsbetegnelse bruges „D-messen“.

Vi har dog allerede i foråret købt en ny ovn (den
er betalt), og ordret vor murer til at isætte isokærn
i skorstenens andet løb. Midler hertil kommer fra
driften, mens de større omkostninger, som vil
komme ved opbygning af nye skillevægge, må
finansieres ved fondsstøtte. Hidtil har vi ikke haft
succes, men håbet er lysegrønt, så endnu en
ansøgning er afsendt. Svar kan dog først ventes
ultimo februar. Vi har masser af arbejde forinden,
så det lykkes nok i løbet af foråret at få indretningen
på plads.

Det største problem lige nu er „genhusning“ af
det service mv, som vore egne brugere har
rådighed over ved foreningsarrangementer. Det

Første „flyttelæs“ til B5 18. oktober

Gammelt træværk med borebiller brændes af

må midlertidigt delvis opbevares i O-messen. Mange
ting fra servicedepot og værktøjsdepot er dog
frasorteret som unødvendige, og de sættes derfor
til salg på et loppemarked, der afholdes i december
(se annoncen på næste side).

Rummet, hvor den ny ovn skal stå, åbner sig

Depotgangen i Barak 1: Før rydning
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MATERIEL DER UDBYDES TIL LOPPEMARKED

6 Skovle u „kryk“ á 25 kr
2 Spader á 20 kr
2 Kløfthamre mrk AS minus spids 20 kr
++ Fodfolksspader evt m futteral 20 kr
3 Flagermuselygter store 25 kr
1 Høtyv 20 kr
1 Greb 15 kr
3 store bøjlesave 15 kr
1 Spidshakke 30 kr
1 Spidshakke uden skaft 10 kr
1 Juniorsovepose m sæk 20 kr
1 Juniorrygsæk gl model 15 kr
1 Synkron vægur (støjer lidt) 10 kr
1 Reflektor for fotolampe m fatning 20 kr
1 ks Spisestel kompl m kaffekopper osv bud
1 24" sort TV bud
1 Randers? trillebør (rusten men OK) bud
1 Kande med def. Kaffemaskine 20 kr
1 Melitta glaskaffekande 25 kr
1 Flad Tupperware kasse t pålæg 20 kr
1 Tredelt alu-stige (til loftlem) bud
1 Machéte m reserveklinger bud
2 Økser á 30 kr
1 Black & Decker rystepudser 15 kr
1 Knibtang 10 kr
1 Smedehammer 10 kr
1 Strygejern m vægophæng 15 kr
3 Spirekasser (selvvandende) á 10 kr
10 Gl O-løbsmærker i massonite á 5 kr
1 Stor værktøjskasse i træ (tom) 20 kr
2 Telefonforlængerledninger á 20 kr
1 Stor fuchsschwantz 10 kr
++ Lange stormkroge á 5 kr

+ pris ?

3 Leblade + stryge“stål“
Div løse højttalere

1 Topende af gl mil teltstang m beslag
1 Gl fast skruetvinge
2 Små faste kombinøgler
1 Sæt kombikogekar (HJV-model?)
2 Nylon reklametasker (blå)
3-5 Plast papirkurve
++ Stapler til udvendige døre

Div bolte og skiver t bølgeeternit
Store hvide laminat topplader

3 Varmekasser af styrpor („Høkasser“)
++ Briketter af mrk „Record“

Husk
VINTERSTUE

og
LOPPEMARKED
den 8. december

på Bjerget
(Tilmelding - se side 3)

Popp skruer reol ned i værktøjsdepot

Arne fjerner hønsenet sammesteds

„Løp“ fjerner hylder i „Oles depot“
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Feltsport

Klubmesterskabet i
Orienteringsbiathlon på Bjerget
6. oktober 2007
Lørdag den 06 november afholdtes det udskudte
klubmesterskab i O-biathlon i dejligt efterårsvejr
med strålende blå himmel og lav sol. Skoven var
flot og våd, duggen hang i Bjergets høje græs, og
dunhammerne i Raff‚s navle var vokset, så de
næsten dækkede sigtelinien til faldmålene.

Konkurrencen afholdtes som et samlet forløb.
300 m løb fulgt af 2 x 5 skud liggende, atter 300 m
løb og 2 x 5 skud stående, fulgt af punktorientering,
der til sidst gik over i et frit orienteringsløb. Peter
havde lagt en fin og reel bane, som trods det
uundgåelige lokalkendskab til terrænet alligevel
gav problemer.

Resultatet ses af skemaet nedenfor. Bemærk at
vi på grund af den stærke sol, som skinnede lige
i øjnene, havde problemer med træfningen.

Efter konkurrencen spiste vi frokost med Henrik
Franck og de medlemmer, der var mødt op til
rydningsweekenden.

Navn Liggende Stående Skydning Punkt-O Samlet Resultat
forbier forbier min. i alt fejlmm. i alt løbetid

1 Birger 8 2 20 3 86,6 109,6
2 Carsten 10 4 28 8 90,8 126,8
3 NEOH 6 9 30 24 111,5 165,5
4 Erling 7 7 28 22 133,5 183,5

Som det ses var der kun 4 egentlige deltagere.
Det er for lidt. Der er mange gode grunde til flere
faste deltagere, som ikke kunne netop denne dag.
Men næste år må vi søge at forøge deltager-
antallet, for arbejdet med tilrettelæggelse af
konkurrencen er for stort til så få deltagere. En
mulighed jeg vil bede jer overveje, er at lave dette
mesterskab som et åbent mesterskab, og dermed
måske få nogle af vore venner fra feltsportkursus
til at deltage. Lad os drøfte emnet på årsmødet.

Tak Peter for en fin konkurrence.
Birger Hoff

Den stolte vinder - Birger - med pokalen

Bordenden med de
alt for få deltagende
i klubmesterskabet
i O-biathlon:
   Carsten
   Lorna og Erling
   Karin og Peter
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Den anden bordende med de alt for få deltagende om lørdagen i rydningsweekend‘en:
Birger (som også løb O-biathlon), Popp, Klaes, Arne, Henrik , Astrid (som afløste i

køkkenet i Pias fravær), Mathias, Hasselbalck og XX-formanden

Feltsportssektionens Bøftur
Så er det atter tid til Bøftur. Tid til at vise, at
rigtige AS’er trodser skader, skræmmende
vejrudsigter og baderummets iskolde gulv,
for i venners lag ved kakkelovnens varme at
fejre den snedigste løber, som har forstået
at overgå sig selv og sit handicap netop
denne klamme dag.
Grib din sangbog, dit gamle O-tøj og mød op

Lørdag den 1. december
kl. 10.00 på Bjerget,

For at kunne sikre rigelig snaps, og for at
undgå, at jeg ringer for at spørge, om der er
noget galt med Jer, bedes I melde til hos
Birger Hoff senest mandag den 26.
november.

Gymnastiksektionen holder juleafslutning tirsdag d. 11 december 2007
Vi starter som sædvanlig med gymnastik i salen kl. 17.30 og de
efterfølgende festligheder finder sted hos Arne Jakobsens datter.

Nærmere herom i salen.

Hjemmeværnssektionens Bøftur
Det LIX Kjæftorat har hermed fornøjelsen af at
invitere til Bøftur

Søndag den 2. december 2007
kl. 10.00 i Høje Sandbjerg Lejren

Påklædning: Uniform eller ældre civil med anlagte
store ordner.
Medbring madpakke og AS sangbog

Program:
Kl. 10:00 Ankomst til Høje Sandbjerg Lejren
Kl. 10:15 Orientering om Frømandskorpsets

uddannelse ved KK Timo Schrøder
Kl. 11:20 Jubilarerne samles i Undermessen
Kl. 12:00 Bøftursfrokost i Mandskabsmessen.
Kl. 15.00 Fanesang
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DM i biathlon orientering
Ulfborg
3.-4. november 2007
Fremragende orientering, godt vejr og gode
venner

I weekenden 3.-4. november gennemførtes de
åbne danske mesterskaber i biathlon orientering i
Ulfborg plantage med Ulfborg skyttecenter som
centrum. Fra AS Feltsport deltog Peter Werling,
Niels-Erik O. Hansen og Birger Hoff, hvor vi havde
tilmeldt os H55 klassen. Tillige deltog Kai Willadsen,
idet han dog stillede op for en anden forening.

Barsk individuel konkurrence i et lækkert
svært terræn

Det blev to spændende dage med den individuelle
konkurrence om lørdagen bestående af 2,9 km.
punktorientering, 3,3 km. fri orientering og 2 x 10
skud henholdsvis liggende og stående. Et uddrag
af resultaterne fremgår af skemaet herunder.
Punktorienteringen var ekstrem svær i det barske
terræn med et utal af lyngbevoksede indlandsklitter
og tæt fyrreskov. Se blot på det scannede kort,
selvom teknikken ikke yder det fremragende o-
kort fuld retfærdighed. Klassens 14 deltagere
havde gennemsnitligt 35 fejlminutter, men Kai viste
med den eneste fejlfri punktorientering sin store
klasse.

At vi efter omkring 90 minutter i det hårde terræn
og med den stærke blæst havde problemer med
skydningen siger sig selv. Peter blev så sur på
den næstsidste post, som var indprikket skævt,
at han overså sidste post og blev diskvalificeret.

Helena Westling løb World Cup

Til vor store glæde mødte vi to kendte ansigter fra
Södra Skånske Regementet, nemlig Helena
Westling og hendes mand Peter Persson. Helena
er en fremragende biathlet og deltager i kvindernes
World Cup. Inden dagens konkurrence, som var
sidste afdeling af Cup‘en lå Helena på en fornem
tredieplads, men røg efter dagens konkurrence
desværre lige udenfor præmierækken.

Søndagens stafet

Søndag afholdtes stafetkonkurrencen i strålende
sol, vindstille og rimfrost. Konkurrencen bestod
af en kort sløjfe orienteringsløb, efterfulgt af
liggende skydning mod 5 skiver med max. 8 skud,
og strafrunder for ikke nedkæmpede mål, så en
længere sløjfe efterfulgt af stående skydning mod
ligeledes 5 mål og strafrunder.

Vi deltog i Mix-klassen, hvor eneste krav er, at
der kun må være en H21/D21 på holdet, så vort
hold havde nok klassens højeste samlede
levealder. Vi blev nr. 11 af 16 hold. Tallet bag tiden
viser placeringen på den respektive tur.

Hilsen fra AS Århus

Da AS Århus ligeledes skød på Ulfsborg
Skyttecenter, havde vi lejlighed til at muntre os
med vore lune jyske kolleger. Det var rart at mødes.
Vi skal hilse jer alle fra Anders Vium Andersen.

Birger Hoff

Navn Løbetid Straf min. Forbier Forbier Tid ialt Nr.
punkt-O liggende stående

Kai Willadsen 88:23 0 0 2 92:23 1
Birger Hoff 90:46 43 7 6 159:46 5
Niels-Erik O. Hansen 126:46 35 4 10 189:46 10
Peter Werling (92:41) 37 8 8 (161:41) dsq

AS feltsport  (124) Løbetid Nr. på tur 3:34:16 Placering

Peter Werling 69:03 12  69:03 11  
Birger Hoff 52:43 5  121:46 8  
Niels-Erik O. Hansen 92:30 12  214:16 11  
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Terrænets karakter illustreres godt
af billederne og udsnittet af O-kortet

Birger Birger
O-løb Stafet

Birger Peter
Punktori. Punktori.

Peter Rude
Skydning
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DM i geværterrænskydning
Jægerspris 23.-24. juni 2007
I år havde SKS kvalificeret sig til holdsmesterskabet
i DM i terrænskydning både for seniorer og for
veteraner, og der var AS’ere på begge hold. Til
DM er der desuden fri tilmelding for de skytter,
som bare vil være med, både ved det individuelle
mesterskab og ved holdmesterskabet.

Ved det individuelle DM, der blev afviklet om
lørdagen (Sct. Hans aften), blander man holdene,
så der kun er en fra samme forening på hvert
hold. De enkelte skytter er altså helt afhængige af
deres egne evner m.h.t. bedømmelse af afstande
og vind - medmindre de da er så heldige at være
på hold med nogen, der godt vil dele deres
afstandsbedømmelser med konkurrenterne.

Nu var vind-afdriften om lørdagen ikke noget
større problem, så det var afstandsbedømmelsen,
der var det afgørende (og så naturligvis de
grundlæggende skydefærdigheder). Afvikling af
lørdagens skydning blev desuden noget præget
af, at der var forholdsvis lang ventetid ved nogle
af de første stationer bl.a. på grund af problemer
med skiveopstillingerne.

På mit hold blev der diskuteret en hel del
afstandsbedømmelse ved hver station, men det
var tydeligt, at der var nogen, der sagde noget -
og så tilsyneladende ombestemte sig, når de
indstillede deres egne sigtemidler bagefter. For
mit eget vedkommende var jeg desværre m.h.t.
afstandsbedømmelsen temmelig handikappet af,
at jeg havde haft en meget lang, ufrivillig pause
fra terrænskydningen, og derfor på grund af
manglende træning var forholdsvis optimistisk i
mine egne afstandsbedømmelser.

Det skal endelig nævnes, at om lørdagen havde
banelæggeren gjort en hel del for at forsøge at
snyde skytterne med hensyn til afstandene.
Desuden havde han desværre overset, at
græsset på både station 2 og 3 var så højt, at det
forstyrrede sigtebilledet temmelig meget for nogle
af skytterne, bl.a. undertegnede. Efter skydningen
blev der da også indgivet flere protester over de
2 stationer. Protesterne blev dog afvist.

Efter skydningen hørte jeg, at det med de
optimistiske afstandsbedømmelser åbenbart
havde været generelt for de fleste AS’ere. Der

Skydning
var dog heldigvis et par stykker, der holdt hovedet
koldt: 3745 Scheibye blev således nr. 3 i
veteranklassen efter den ordinære skydning, men
han måtte på grund af tidnød desværre afstå fra
at deltage i mesterskabsrunden, da han havde
andre aftaler om aftenen. Han sluttede derfor på
en 5. plads i den endelige stilling. 4211 Mackintosh’
resultat rakte kun til en 33. plads i klasse 1. 3881
Fjeldborg blev nr. 7 i klasse 2.

3745 Finn Scheibye (veteran) 35 (5)
4211  Paul Mackintosh (klasse 1) 33 (4)
3881 Thomas Fjeldborg (klasse 2) 29 (3)
3793 Morten Hammer (veteran) 21 (2)
4111 Christoffer Jespersen  (klasse 1) 14 (1)

Mål og afstande:
Station Mål Afstand Bedømt af undertegn.

1 Tønde 385 350
C20 242 200

2 S20 332 300
3 S25 428 375
4 1/8 202 225

1/6v 334 275
5 C40 360 325
6 S10 137 150

C30 216 200
7 1/6h 261 250

B45 414 350

Om søndagen var der DM for hold. Der var 6 AS-
skytter på SKS seniorholdet (10 mand) incl.
forstærkning fra AS-Århus i form af Hans Curt
Steffensen - og 1 på veteranholdet (4 mand).
Desuden deltog 3898 Lars Worsaae på et
‚opsamlingshold‘ senere på dagen. Undertegnede
deltog på seniorholdet (som reserve).

Om søndagen var vejret fint hele dagen, og der
var også mere styr på afviklingen af hele
skydningen end om lørdagen - også selv om
banelæggerne om lørdagen havde sørget både
for traktor-transport mellem et par af stationerne
og 3-hjulede terrængående knallerter til nogle af
markørerne.

Desværre viste det sig, at den optimistiske
afstandsbedømmelse nu var blevet til et ‚kollektivt
problem‘, så hele SKS seniorholdet forholdsvis
konsekvent nægtede at tro på, at skiverne stod
så langt væk fra standpladserne, som tilfældet
faktisk var. Vi havde ellers et fornuftigt samarbejde
om afstandsbedømmelserne. Efter skydningen, da
afstandene blev opgivet, lavede jeg en lille
beregning, der viste, at såfremt seniorholdet havde
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lagt 10% på samtlige bedømte afstande, ville vi
formodentlig have fået ca. 20% flere træffere!

Heller ikke om søndagen var der problemer med
vindafdriften, men skiverne stod som nævnt
ovenfor beklageligvis forholdsvis langt væk (hvad
vel egentlig ikke bør undre, når man taler om DM).

4211 Paul Mackintosh 30 (5)
Hans Curt Steffensen 26

3990 Hans Jørgen Vaaben 25 (4)
3512 Svend Mørup 25 (3)
3745 Finn Scheibye 25 (2)
3898 Lars Worsaae 21 (1)
3793 Morten Hammer 21
3881 Thomas Fjeldborg 20

Mål og afstande:
Station Mål Afstand Bedømt af sen.holdet

1 1/4 H 444 375
2 Lille tønde 190 200
3 S15 248 225
4 1/4 202 200

B100 360 350
5 S15 246 240
6 C15 238 200

1/7 321 300
7 S20 216 175

B65 536 450

SKS seniorholdet blev nr. 9, og veteranholdet
blev nr. 7

Foruden selve terrænskydningerne var der
begge dage også konkurrence i sekundskydning,
hvor skytterne på kortest mulig tid fra stående
klarstilling og uden remstøtte på kortest mulig tid
skulle ramme 3 forskellige mål på forskellige
afstande (mellem ca. 150 og ca. 300m).

Om lørdagen var bedste AS’er 4111 Jespersen
med 18,61 sekunder. Skydningen blev vundet med
9,18 sekunder!

Om søndagen var der holdkonkurrence i
sekundskydning. SKS seniorholdet blev nr. 10 og
veteranholdet nr. 3. Om søndagen var bedste
AS’er Hans Curt Steffensen med 13.28 sekunder.

 3793 Hammer

Klar til
afgang

 På vej

Indskydning
Hans Curt

Svend Mørup
Station
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Universitetsmatatch 2007, Ulfborg
29.-30. september
AS-Århus (ASA) havde valgt at flytte årets UNI-
match-stævne til Ulfborg, et skyttecenter med
muligheder for bane og terrænskydning for både
pistol og gevær. Her er også mulighed for
indkvartering, hvilket betød en væsentlig forenkling
af logistik. ASA selv ankom allerede om fredagen,
mens at AS-København (ASK) og Akademisk
Skytte Laug, Oslo (ASL) fandt lørdag formiddag
mere passende, transporttiden taget i betragtning.
Til gengæld resulterede den tidlige afrejse i at flere
skytter virkede en smule udmattede ved ankom-
sten. Efter en kort brunch og værelsesfordeling
begyndte skydningen.

Programmet begyndte med dansk hoved-
skydning og hurtigskydning på 200m banen
efterfulgt af norsk grunnlag på 300m banen.
Banerne var ikke på samme fornemme niveau som
Skibby, men mere som vores eget KSC.

Sensorerne dækkede desuden en mindre vinkel,
hvilket gjorde at flere ASK skytter måtte noteres
for ’cross-shots’. Denne begrænsning skulle
senere vise sig at have stor betydning.

Skydningen blev afviklet hurtigt og effektivt, om
end resultaterne bar præg af, at den generelle
træningstilstand ikke var den bedste. De sidste
skytter fik en del regn, men ikke noget som havde
væsentlig betydning for sigtbarheden.

Efter skydningen valgte flere skytter at tage sig
en lille ’power-nap’ inden aftenens festligheder.
Kantinen dannede rammerne, til hvilken den havde
den helt rigtige størrelse. Middagen fulgte
traditionen med sild efterfulgt af ́ padde. Max Hald
var dagens bedste geværskytte og fik æren af at
tømme sherry-flasken. Præmieoverrækkelsen

nærmere kontrol afvente morgendagen. Aftenen
blev afsluttet med kaffe, småkager & Onkel Axels
punch. Flere skytter valgte at gå tidligt i seng for
at restituere sig efter den lange rejse. Samme
årsag var måske også forklaringen til at aftenen
var helt befriet for udskejelser.

Morgenmad blev annonceret med et trompet-
stød, syv minutter før tidsplanen. ASK havde fået
lidt for få pistoler med til terrænskydningen, hvilket
nødvendiggjorde nogle ændringer i skydeholdet
og en forsinkelse. Terrænskydningen omfattede
en indskydning og fem stationer, alle stående med
en skydetid på 10s. Kegler blev benyttede som
faldmål på et par stationer, hvilket var under-
holdene. Skydningen virkede ikke vanskelig, men
alligevel gik det ikke så godt for de fleste.

Der blev en del ventetid inden at det sidste hold,
banekommandørerne, var færdige. Denne tid blev
benyttet til at gå igennem gårdagens resultater,
hvilket bevirkede at fem fejl blev fundet. Fejlene
skyldtes alle ’cross-shots’, som enten var forkert
fortolket eller helt udeladt. De fleste fejl havde
ramt ASK holdet, og den korrigerede sammen-
stilling (1468) viste nu at ASK havde vundet
lørdagens holdkonkurrence!

Når skydningen var afsluttet begyndte frokost
og sammenstilling af dagens resultater. Alex Datcu
blev ikke overraskende dagens bedste skytte.
Både hold- og Jumbopokalen måtte atter skifte
hænder efter at lørdagen resultater var blevet
revideret. Individuel vinder af årets UNI-match blev
Christoffer Jespersen.

Diverse formænd afsluttede med nogle få
udvalgte ord (ASL havde travlt hjem) og vi blev
indbudt til UNI-match 2008 i Oslo.

Et tak til ASA for deres indsats!
4111

begyndte med holdpokaler. ASL
stillede med det mindste hold (fem
personer), hvilket betød at deres
holdstørrelse dikterede holdstør-
relsen i holdkonkurrencen. ASA
(1457) havde slået ASK (1441)
som i sin tur havde overgået ASL
(1208). ASA vand således hold-
pokalen, og ASKs 1:e skyde-
inspektør fik overrakt Jumbo-
pokalen til skue og skam. Bedste
individuelle skytte var som nævnt
Max Hald. Nogle af resultaterne
forekom lidt suspekte, men da
kontoret var aflåst måtte en Unimatch - Hans Curt er banekommandør - Bettina er tilskuer
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Navn Hold Dansk Dansk Norsk Plac. Pistol Plac.  Point- Samlet
hoved hurtig grunnlag riffel pistol sum plac.

1 Christoffer Jespersen ASK 135 90 86 3 31 5 342 8
2 Alexander Datcu ASK 127 88 66 10 37 1 318 11
3 Lars Worsaae ASK 129 94 69 5 30 7 322 12
4 Mathias Hertz ASK 124 88 72 9 34 3 318 12
5 Alexander Khalileev ASK 124 91 72 7 30 8 317 15
6 Hans Steffensen ASA 124 97 69 6 27 10 317 16
7 Thomas Fjeldborg ASK 129 92 73 4 25 14 319 18
8 Kåre Janussen ASA 141 93 83 2 24 17 341 19
9 Max Hald   ASA 139 95 90 1 22 19 346 20

10 Marie Jensen   ASA 131 89 67 8 26 12 313 20
11 Anders Brevik ASL 112 79 49 16 33 4 273 20
12 Betina Lynnerup ASK 120 73 64 12 27 11 284 23
13 Preben Ditlev   ASA 98 80 39 21 34 2 251 23
14 Jørnar Hegg. Hubred ASL 116 68 35 20 30 6 249 26
15 Hannes Storh.-Meyer ASL 84 78 73 18 29 9 264 27
16 Jon Døhl ASL 99 89 60 14 24 16 272 30
17 Øyvind Stensrud ASL 101 91 74 11 17 22 283 33
18 Christian Øelund ASK 117 69 68 13 13 24 267 37
19 Finn Benzon   ASA 102 75 44 19 22 18 243 37
20 Gunnar Heinesen ASA 93 60 36 24 26 13 215 37
21 John Kløve ASA 94 79 30 23 25 15 228 38
22 Peter Antonius ASK 101 91 51 15 7 26 250 41
23 Eric Kenworthy   ASA 115 68 56 17 8 25 247 42
24 Jens Hauge ASA 102 60 54 22 17 21 233 43
25 Erling Heidler ASK 75 81 16 26 20 20 192 46
26 Mathias Neelen   ASA 93 79 15 25 14 23 201 48

Robert Elbrønd ASA 28 28
Keld Reimers ASA 26 26
Rasmus Kraghede ASA 25 25
Anders Andersen ASA 24 24
Ove Popp Poulsen ASK 4 4
Tomas Hellström ASL 0 0 0

Ulfsborg Skyttecenters 200 og 300 m. bane (samme område som Feltsports DM i O-biathlon)
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Pistolterræn, Høje Sandbjerg
9. september
Foreningen afholdt på denne smukke efterårsdag
en lille pistolterrænskydning på Høje Sandbjerg.
Vi var desværre kun seks deltagere, men med lidt
improvisation var det muligt at gennemføre.

Terrænet var fint, men græsset endnu lidt vådt,
så vi begrænsede os til stående skydestilling.
Bevoksningen af siv rundt søen forekommer mere
frodig end tidligere, hvilket nødvendiggjorde en
mindre rydning. Vandstanden var også højere end
normalt, så evt. må vi flytte PVC-rørene en smule
for at undgå våde fødder fremover.

Vejret var fint, og skydningen ikke specielt svær:
Christoffer Jespersen 50/16
Alexander Khalileev 49/18
Christian Øelund 45/17
Jakob Andersen 44/16
Olle Hasselbalch 33/13
Popp 29/12

Efter oprydning var der frokost og blødt brød på
den nye borde/bænke-plads.

4111

Pistolterræn, Lönsboda
6 oktober
Hvert efterår afholder Lönsboda pistolskytte-
förening en terrænskydning for danske skytter.
Der bliver skudt både om dagen og om natten. AS
har ikke deltaget tidligere, men i år var der en
enkelt skytte (4111), som vovede sig over på den
anden side af sundet. Lönsboda ligger i Skåne,
tæt ved både Småland og Blekinge, så det var
ikke nogen længere tur. Flere af de deltagende
foreninger plejer at bo på det lokale vandrehjem,
som er placeret tæt ved skydebanen.

Skydningen var delt ind i to perioder, og der var
mulighed (tid) for at deltage i tre discipliner i hver
periode. Der var tale om en typisk svensk
pistolterrænskydning. Kommandoerne var lidt
anderledes, seks skud per station i stedet for fem,
enhåndsfatning på de fleste stationer, tvungen
skudfordeling (og ingen point for skiver) osv.
Heldigvis var der ingen station ’med dårligste
hånd’. Det er meget vanskeligt for skytter med
ergonomiske greb.

Pistolterrænskydning på Bjerget
14. oktober
„Tidligt“ søndag formiddag valfartede en flok AS’er
mod Bjerget for at lufte pistolerne. Vi startede med
at stille skiverne op, og det gik hurtigt, så vi kunne
starte ca kl. 11.30 med skydningen. Popp stillede
op både til transporttjenesten og lejrvagten. En
stor tak til Popp for hans hjælp.

Standpladser og afstande er kendte, så den
største variation er skydetiden og den kan blive
kort, men som 1. skydeinspektør tørt bemærkede,
da han oplyste, at station 5 havde to mål og
skydetiden var 7 sek.: „1 sekund til at hæve
våbenet og 1 sek til hver af de 6 skud skulle være
rigeligt“.

Station 6 gav visse udfordringer, da det var
umuligt at fjerne alle siv og dunhamre som stod
foran skiven på bane 4. Så vidt vides, er der ikke
vaders på Bjerget. Holdopstilleren måtte tage højde
for den situation og enten ikke bruge bane 4 eller
placere høje eller/og ikke kværulerende personer
på den bane.

 Dagens vinder kan takke en medskytte for 1‘ste
pladsen, da de to skytter deltes om et par skiver
på station 3, men som børnerimet siger „som brødre
vi dele, jeg tager det hele“. Da der var pointlighed

mellem nr. 1 og 2, gik andenpladsen til den der
først mistede et skud på en skive.

At Alex fik en bundplacering skyldes, at han ikke
nåede at skyde de to første stationer, men ellers
fik max. træffere på de øvrige stationer, så han er
stadig i fin form.

1 3813 Niels Lund 49/15
2 4151 Mathias Hertz 49/15
3 4219 Alexander Khalileev 47/15
4 4193 Jakob W. Andersen 43/14
5 3582 Ole Hasselbalch 42/15
6 4226 Emil Søgaard 40/14
7 4094 Mehmet Yüsekkaya 39/11
8 4225 Mads Møller Sørensen 36/12
9 4195 Alex Datcu 35/11

Max 51/15

 Efter skydningen blev alle skiver nedtaget og
stillet i „Franks minde“ igen.Det gik hurtigt, og der
var endda tid til at glæde sig over det fine vejr.

Derefter stødte Sandbjerginspektøren og
Sandbjerghjælperen til, og  alle samledes til frokost
i underofficersmessen og nød det gode selskab.
Der var kage til kaffen.

3813 Lund
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Første periode gik meget godt. Det begyndte med
22 i henhold til reglerne. Der var god spredning i
skiverne både i stand, størrelse og vinkel. I Sverige
har man også ’skov’, som er noget stort og mørkt,
der skygger for sollyset. Kontrasten mellem
sigtekorn og skiver er vigtig. På de stationer som
var placeret inde i skoven blev der derfor brugt
lidt tid på at finde sigtekornet mellem skuddene.

Næste runde var GR. En meget blød ammunition
var fundet frem i dagens anledning, og de optiske
sigtemidler gav en fremragende kontrast på det
skumle banner. Der var tid til single-action på alle
stationer, men det var vanskeligt at spænde hanen
med enhåndsfatning uden at grebet på revolveren
ændrede sig. Sidste runde var planlagt som GP32,
men desværre lå pistolen i et bagagerum i en bil,
som var kørt til IKEA af en skytte, som var færdig
for dagen. I stedet blev en GPA udlånt af en skytte
fra SKL. Resultaterne blev:

Klasse P/S Plac./Delt.
22 46/26 2/49
GR 35/22 5/27
GPA 35/19 3/26
Efter dagens skydning blev det tid til en solid

frokost og en lille lur inden aftenens program.
Banen var omtrent den samme som tidligere, men
alle stationer var ændrede. Banen var markeret
af levende lys, og de mest forudseende skytter
havde medtaget pandelamper (som dog skal være
slukkede under skydning). Skiverne var oplyst af
enten levende lys eller projektører, som var tændt
i skydetiden. De levende lys gjorde et meget
hyggeligt indtryk, men det var svært at få kontrast
i sigtekornet når skiverne skulle findes. En skytte
havde monteret et selvlysende sigtekorn på sin
GPA, hvilket lod til at virke godt - for ham. Aftenens
resultater blev:

Klasse P/S Plac./Delt.
22 40/22 2/50
GR 37/19 2/14
GPA 27/15 2/7
Det var atter Kent Andersen (Toksværd) som

løb med førstepladserne, 1-2 point foran nr. 2, så
vi andre måtte nøjes med resten.

Det var en meget underholdende, anderledes,
spændende og intensiv terrænskydning som kan
anbefales til næste år.

4111

Skydermøde
i DGI-byen
30. oktober
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Kære skyttekammerater.
Som I har kunnet se af efterårets langdistance-
program er det snart ved at være vinterterræn-
skydningstid igen.

Vinterterrænskydningerne foregår på Kalvebod,
og i modsætning til „en rigtig terrænskydning“ er
afstandene (100/200 og 300m) her kendt, men
ellers er afviklingen den samme.

Der er indskydningsbane og 6 gældende
stationer. På hver stadion skydes 6 skud på tid
(typisk 35, 40 eller 45 sekunder) mod en (eller
måske 2) opklæbede skiver (med forskellig
størrelse og facon fra station til station.

For de erfarne terrænskytter er vinterterræn-
skydningerne ideelle til at holde formen vedlige,
indtil man kan komme ud i terrænet igen, og for
begynderne er de en behagelig måde at få lidt
indblik i denne form for skydning og se, om det er
noget, der har interesse.

Der er vinterterrænskydninger følgende
lørdage:

13. oktober 2007
3. november 2007
1. december 2007
12. januar 2008
2. februar 2008
1. marts 2008

Skydetid alle dage kl. 09.00 til ca. 12.30. Sidste
hold starter kl. 11.00.

Et hold er ca. 2 timer om at komme igennem.
Patronforbrug 42 stk. pr. dag.

Interesserede bedes snarest melde tilbage til
undertegnede, så jeg ved, hvor mange jeg skal
forsøge at skaffe plads til på et samlet hold, som
formodentlig kommer til at starte et sted mellem kl.
10 og 11.

De, der skal  låne foreningsgeværer og/eller købe
ammunition, bedes på forhånd kontakte enten Finn
eller Paul. Vagten på Kalvebod har desværre ikke
mere ammunition at sælge af.

Indskud pr. gang er 40 kr. for juniorer og
ungskytter - og 55 kr. for alle andre.

Vi mødes i SKAK-huset på Kalvebod.
Jeg skal nok offentliggøre mødetidspunktet, så

snart jeg ved noget mere. Hvis nogen en lørdag
ikke kan følges med AS-holdet på grund af andre
aftaler, så kan man selv møde op i „Krudthuset“
ved siden af SKAK-huset og forsøge at komme
med på et andet hold, hvor der er en ledig plads.
Man skal her være opmærksom på, at selve AS-
holdet består af 5 navngivne skytter, og listen
med de 5 navne skal være afleveret, inden den
første på listen går ud til skydningen.

mvh.
3793 Morten Hammer
tlf. 4396 9872  /  e-mail: mhammer@post3tele.dk

Kære vinterskytter
Jeg har foreløbig fastsat følgende datoer for langdistancetræning i løbet af vinteren 2007/2008

Lørdag den 24. november
Lørdag den 8. december
Lørdag den 12. januar efter vinterterrænskydningen
Lørdag den 2. februar efter vinterterrænskydningen
Lørdag den 15. marts

Vi mødes alle dage kl. 12.00 og fortsætter træningen til senest kl. 14.00
Hvis vejret er os imod aflyser vi med kort varsel pr. e-mail.
Mvh
Finn  /   tlf.: 4817 0854  / mobil: 2032 6200  /  e-mail: finn@scheibye.dk
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VÅBENKONTROL
AS‘s administration af reglerne:

Hvad skal kontrolleres ?
Geværer, pistoler og revolvere skal hvert år fysisk fremvises til kontrol af tilstedeværelse
Ejere af pistoler og revolvere skal have deltaget i mindst 4 foreningsaktiviteter i årets løb,
fortrinsvist ved pistolskydning

Hvornår foregår kontrollen ?
Kontrol hvert år i perioden mellem ca. 1. juli og ultimo oktober ved fremmøde på banen
Der kan desuden træffes personlige aftaler med én af nedenstående personer
Seneste kontrolmulighed: Skydesektionens årsmøde i oktober (eller som meddelt i bladet)

Hvem kan kontrollere ?
Fra bestyrelsen:

Høje Formand (Erling Heidler)
Næstformanden (Finn Scheibye)
Sektionsinspektørerne (Mathias Hertz, Birger Hoff, Peter Lund og Peter Koefoed)

På skydebanen:
De ansvarlige ledere for skydningerne (eller afløsere i lederens fravær)
Kalvebod (Finn Scheibye og Jacob W. Andersen)
DGI-byen (Mathias Hertz)
Terræn gevær (Morten Hammer)
Terræn pistol (Alex Datcu)

Ansvarlig for våbenregistrering (Lars Therkelsen)

Hvad sker der, hvis en våbenejer ikke møder til kontrol ?
Kontrolresultatet indberettes til Skytteforeningernes Våbenregistrering
Der udstedes SKV 5 (= fratagelse af våbentilladelse)  til skytter med ikke registrerede våben
Dette meddeles også politiet

Våbentilladelse og våben inddrages
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