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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening

AS Skovtur
Foreningen afholder AS-dag i SKAK-huset
på Skydebanen på Kalvebod, Selinevej 5B, 2300 København S

søndag den 7. september 2008
fra kl. 10.00 (ankomst fra kl. 09.30)

Alle uanset alder og færdighed får
mulighed for at afprøve skydningens
finesser på en eller flere distancer.

Program:

Fremmøde fra kl. 09.30
Kl. 10.00 - 12.30: Skydning:

Biathlon: Løb/gang kombineret med skydning på faldmål på 50 m afstand
Pistolskydning: Skydning med cal. 22 eller grovpistol på 25 m
Riffelskydning: Skydning på 200 m afstand med 6,5 mm langdistanceriffel

Kl. 12.30 - 13.30: Frokost i SKAK-huset  - HUSK egne skovtursmadpakker
Øl, vand og kaffe er inkluderet i den samlede pris.

Kl. 13.30 - 16.00: Skydningerne fortsætter.

Du bedes medbringe:
- Skovtursmadpakke og evt. høreværn, hvis haves
- En tyk trøje eller fleece trøje, hvis du skal skyde med riffel på 200 m.

Prisen for hele arrangementet inkl. øl, vand, kaffe og ammunition udgør 75 kr.
pr. voksen  deltager, som opkræves på banen. Børn under 16 år gratis.

Medbring gæster, familie, venner eller andet godtfolk, der gerne vil se,
hvad det vil sige at skyde med riffel eller pistol.

Af hensyn til den praktiske afvikling er der tilmelding til:
finn@scheibye.dk eller tlf. 4817 0854 senest den 31. august

Vel mødt!
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Foreningen
Runde fødselsdage 2008

23. sep. 4151 Mathias Hertz 30 år
28. sep. 3990 Hans Jørgen Vaaben 45 år

5. okt. 4213 Anne Vibeke Gross 35 år
10. okt. 3999 Alex Bech 45 år
10. okt. 4188 Peter Antonius 40 år
18. okt. 4087 Linda Toftegaard 35 år
23. okt. 0162 Svend Trier 85 år

5. nov. 3943 Hans Chr. Springborg 45 år

Arrangementer 2008
4. januar 19.00 Skydning Sæsonstart DGI-byen
4. januar 17.00 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole
11. februar 14.00 Forening/Hj.værn Kranseophængning Christiansborg
11. februar 19.30 Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsportsinspektør
28. marts 10.00 Foreningen Mollerup-stenen er flyttet Bjerget
29. marts Skydning Sæsonstart Kalvebod / SKAK-huset
4.april 09.00 og
5.april 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
23. april 18.30 Forening Forloren skildpadde Bjerget
23. april 20.00 Forening Generalforsamling Bjerget
24.-25. april Feltsport (arr.) DM-O-Biathlon Teglstrup Hegn
27. april Skydning Pistol terræn Bjerget
17. maj 10.00 Feltsport Klubmest. O-løb Bjerget
20. maj 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / Bjerget
31. maj Skydning Præmiefest Bjerget
1. juni Skydning Pistol terræn Bjerget
14.-15. juni Foren./Sky./Fsp. AS-P7 Revingehed
23. juni 19.00 Forening Sct. Hans aften Bjerget
16. august Skydning Sæsonstart - pistol Kalvebod / SKAK-huset
23. august Skydning Sxæsonstart - langdist. Kalvebod / SKAK-huset

2. september 16.30 Gymnastik Sæsonstart Hellig Kors Skole
7. september Forening AS-skovtur SKAK-huset / Kalvebod
20. september 10.00 Feltsport Klubmest. O-biathlon Bjerget
27.-28. sept. Skydning Universitetsmatch Oslo
4. oktober 09.00 og
5. oktober 10.00 Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget
?. oktober 19.00 Skydning Årsmøde DGI-byen
25. oktober Skydning Sæsonafslutn. - langdist. Kalvebod / SKAK-huset
6. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget
7. december ? Hjemmeværn Bøftur Bjerget
?. december ? Forening Vinterstue Bjerget
?. december 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Hellig Kors Skole / ??
?. december 19.00 Skydning Sæsonafslutning DGI-byen

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

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

UUUUU    Afdøde

1197    Ulf Kjær- Hansen    28. juli 2008

Æret være hans minde !
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NYD og YD
Erling Heidler

Skovturen (se side 3)

HUSK den nu !

For at drive en forening som AS, er det indlysende
nødvendigt, at der også er nogen, som YDER en indsats.

Det har vi da heldigvis også haft, men vi bliver jo ikke yngre,
og udskiftning i rækkerne er ikke bare nødvendig, men også
et sundhedstegn. Men det er jo kun et sundhedstegn, hvis
der er nogen til at tage over, hvor de gamle slap.

-  Jeg har mange forskellige opgaver at byde på.
-  Der er givetvis også en opgave, som vil passe til dig - -
    - -  noget du har lyst til  - - -  og egner dig til.
-  Men naturligvis skal tingene laves, så ikke alt er lige
    morsomt. Sådan må det nu engang være = det sure
    med det søde. Forhåbentligt mest af det sidste.

Man har sagt: „Hvis du vil have noget lavet, så giv opgaven
til den, som har travlest. De andre har nemlig ikke tid“.

Så selvfølgelig har du også tid til at lave noget,
for du er jo en aktiv og travl person.

   Lad mig høre
     - at du er interesseret i at give en hånd med ?
     - hvad du ville være interesseret i at lave ?

Jeg er nem at få fat i:
Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød
4817 0017
formand@as-kbh.dk
- - -  eller ved arrangementerne.
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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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Foreningen

Sct. Hans bålet forberedes.
Arne, Birger og Popp, hviler ud efter arbejdet.

Efter de ihærdiges tur til Toppen diskede
formandinden i år op med

- Rejecocktail
- Røget mørbrad
- Jordbærkage
- Kaffe

alt sammen et fund til prisen.
Desværre blev aftenen ikke helt vellykket for

alle, idet en hund, som var sluppet ud, blev kørt

Endnu en (delvis) god Sct. Hans aften på Bjerget.
over på den ellers ikke særligt trafikerede Høje
Sandbjergvej. Det lagde unægteligt noget af en
dæmper på selskabet.

Efter middagen blev bålet tændt, hvilket i år ikke
voldte problemer. Efter lang tids tørke brændte
bålet lystigt, og i den stærke blæst var problemet
snarere, at gnisterne fløj om ørerne på os.

Formanden holdt en kort båltale og de traditionelle
sange blev sunget.

Den første lille flamme  - - -                 - - -  og få minutter senere: Det vildt blussende bål

Til slut nyder de tilbageværende deltagere udsigten over søen.
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Høje Sandbjerg

Ny traktor langt om længe
Ved fejringen af Lejrens 90 års jubilæum
i juni 2006 skænkede Ove Popp Poulsen
10.000 kr. og Axel Hartmann 5.000 kr. til
køb af nyt maskineri efter inspektionens
valg. På grund af byggeri og tvivl om,
hvad der ville være det fornuftige køb,
er realiseringen skudt ud til dette år. Nu
er valget faldet på en ny maskintype,
som kraftigt er blevet anbefalet af en
leverandør: Vedbæk Skov & Park, som
vi gennem nogle år har haft positive
erfaringer med.
  Valget faldt på en maskine af mærket
SNAPPER, med en 20 HK motor og en
klippebredde på 112 cm. Hjuldiameteren
på baghjulene er vokset til 22 tommer,
hvilket giver et bedre greb i det kuperede terrain.
Den blev taget i brug den 12. juni, og den har
allerede vist, at den klarer de store stigninger
uden problemer, bl. a. i kraft af at drevet er med
trinløs hydraulisk transmission.
  Prisen blev, på trods af et godt tilbud, 23.700
kr., hvilket var i overkanten af, hvad vi havde

forestil let os. Smerten blev dog voldsomt
reduceret ved at Arne Jensen flot donerede
yderligere 5.000 kr. t i l  sagen, hvorefter
Sandbjerginspektøren „rundede op“, så maskinen
ikke har kostet foreningen noget.
  Axel Hartmann tog hosstående billede til bladet.

3363

Mere om Barak 1
Efterhånden som vi kommer længere ind i
konstruktionen af den gamle bygning fra 1916,
viser der sig skavanker, som det ville være
uforsvarligt blot at se bort fra. Borebilleangrebet i
bygningens underetage er omfattende, og vi valgte
derfor også at nedtage den skrå loftsbeklædning
i nordsiden. Derfor blev det også nødvendigt at
udskifte de tidligere blændinger af vinduer i
nordsiden med nye delte plader, som muliggør, at
der senere kan sættes vinduer i igen. Tilsvarende
er en del af beklædningen i sydsiden nu også
nedtaget. Resten - med vinduerne - må vente, til
der viser sig mulighed for at realisere ændring af
tagbeklædningen også. Så kan der sættes nye
Veluxvinduer i. Gulvet langs en del af facaderne
var så frasprængt og ustabilt, at vi valgte at skære
30 cm fri langs muren og få støbt nyt gulv. Forinden
havde murermester Jan Nielsen pudset væggene
op, og vi har malet væggene i de kommende små
depoter: „service“- og „øl-depot“.

Inspektion af konstruktionen efter nedtagning af
skråloftet viste råd i rem og spær et par steder, og
det skal tømrermester Sven Andersen udbedre
som det første lige efter ferien. Samtidig udskiftes
bunden af tre skråstolper, der stort set er rådnet
væk.  Angrebet træværk er delvis behandlet med
petroleum, men tømreren vil yderligere give det
boRakol. Derefter sættes nye skillerum op, og ny
loftsbeklædning med isolering monteres, hvor den
gamle er nedtaget.

Netop modtagne prisoplysninger fra tømrer-
mesteren viser, at vi får fuldt brug for de midler, vi
har tjent ind i årets løb til reparationsarbejde og
nødvendige nye skillevægge. Indvendig isolering
af langvæggene i den ny D-messe besluttes
derfor først, når dette læses, efter at vi har dannet
os et overblik over, hvor mange af de forespørgsler
vi har for efteråret, der bliver til indtægter. Oven i
indtægterne har vi dog sikkerhed for en donation
fra Johannes Fogs fond på kr 16.500. Inklusive
isolering kan projektet komme op på godt 93.000
kr. alt ialt (hvoraf ca 32.000 er afholdt), uden at
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det dog belaster foreningens medlemsbetalte
midler.

Uanset den øjeblikkelige uvished om projektets
omfang, har vi søgt bygningsinspektoratets accept
af - når økonomien tillader - at udskifte klima-
skærmen (eternitpladerne) med en isoleret
konstruktion med tagpap som Barak 5. Det vil give
mulighed for at sikre ventilation af D-messen og
loftet ved nye Veluxvinduer. Med brev af 16. juli
har kommunen svaret, at man ikke finder det

nødvendigt at søge dispensation hos Frednings-
nævnet, men man forventer, at vi søger bygge-
tilladelse. Svaret gælder såvel Barak 1 som 3. Vi
har delvis tilbud på arbejdet på Barak 1, som
forventes at beløbe sig til ca. 200.000 kr. Der
arbejdes derfor p.t. på en ansøgning til VKR-
gruppens medarbejderfond, der også har som
formål, at støtte almennyttige formål i nærområdet
af gruppens virksomheder.

3363

Ny (foreløbig)
blænding af
gamle vinduer

Gulvet var ikke
bæredygtigt

langs væggen

Først til mølle = bedst brænde
Endnu bruger du ikke brænde, men til
efteråret så - - - . Derfor kom i tide til
Sandbjerg og køb. Vi har kirsebær fra foråret
i 1 meter længder og andet, men ældre, løv.
Flækket ovnbrænde haves også.
For de nøjsomme er der en del afskrevet
birk, som kan afhentes.
Prisen på det gode ligger på 250 kr. for „1
meter“ og 60 kr. pr. kurv prima flækket løv.

Kontakt Henrik Franck: 30272136

Det var ikke
overflødigt
at fjerne
klædningen

Kraftigt
rådangreb
 i remmen

RYDNINGSWEEKEND
LØRDAG 4. og
SØNDAG 5. OKTOBER.

lørdag 9-17 og søndag 10-16

Inspektionen giver frokost.

Meld dig i tide til Henrik Franck
DIN arbejdskraft er værdsat.
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Gymnastik
Gymnasternes program for

efterårssæsonen.
Efterårssæsonen starter

       tirsdag d. 2. september 2008.

Efter at Peter Lund har lagt puslespil med kommunen
er resultatet blevet, at vore træningstider bliver
følgende:
       Tirsdag kl. 18.00 - 20.00 (NB: ny tid)
       Fredag kl. 17.00 - 18.30 (uændret)

Stedet er som hidtil:

       Hellig Kors Skole, drengesalen
   Skyttegade 1
   2200 København N

Vel mødt

HUSK
                også

   AS skovtur
på Kalvebod

7. september
(Se side 3)

3484 Jørgen Sørensen
død d. 4. april 2008.
Det var trist at få bekræftet Jørgens bortgang
knapt 62 år gammel.

Vi havde savnet ham til gymnastik i nogen tid,
men han kunne jo være i udlandet og arbejde
med overvågningsanlæg o.lign. som så ofte før,
eller han kunne have travlt med at afhænde
moderens rækkehus.

Til sidst blev vi i gymnastikinspektionen enige
om, at jeg skulle køre til hans adresse på
Rhodesiavej, hvor han boede alene. En nabo
oplyste, at Jørgen var død for mindre end 2
måneder siden, og at det var sket pludseligt
(formentlig et hjertetilfælde), idet hun havde vinket
til ham dagen før.

Efter nogle besværligheder lykkedes det at få
dødsfaldet bekræftet af kordegnekontoret og
folkeregistret, og sidstnævnte kunne også
oplyse, hvornår det var sket.

Jørgen blev sammen med sin tvillingebror Arne
meldt ind i foreningen i januar 1964. Arne blev
desværre tidligt dræbt ved en trafikulykke.

Jørgen fortsatte trofast med redskabsgymnastik
og var flittig deltager ofte 3 gange om ugen.
Senioroptagelse med bronzemedalje i 1966 og
Recktor-bægeret for flittigst fremmøde til træning
i 1976, 1977 og 1979.

Skiløb var en anden af Jørgens store interesser,
hvor han flere gange har udfordret Alpernes stejle
bjergsider sammen med de andre veltrænede
gymnaster Flemming Andersen og Bent
Tholander.

Han vil blive savnet for sit hyggelige væsen og
husket som en god kammerat.

Æret være hans minde.
3098 Peter Lund

              og

    Rydningsweekend
på Bjerget

4.-5. oktober
(Se side 9)
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Foreningen

P7 - AS
14.-15. juni 2008 på Revingehed

Holdene opstillet til velkomstceremoni

77. geværskydning
Side 12-15

Honoratiores og officials: Torbjörn Rix - Christer
Lindow - Sigvard Andersson - ? - Høje Formand -
? - Ove Popp Poulsen - ? - X-formanden

6. pistrolskydning
Side 18-19

Middag, præmieoverrækkelse mv.
Side 20-21

61. feltsportskonkurrence
Side 16-17
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Resultat baneskydning
Navn Hold SVENSK DANSK I ALT

L1 L2 St. Sum Pl. L Kn. St. Sum Pl. Sum Pl.

FINN SCHEIBYE AS 46 47 40 133 3 49 48 39 136 1 269 1
PETER BAASCH AS 47 47 39 133 4 49 41 45 135 2 268 2
LARS WORSAAE AS 47 49 39 135 2 50 45 36 131 5 266 3
SVEN WILDMARK P7 46 48 44 138 1 48 36 43 127 6 265 4
ROBERT GUSTAVSSON P7 47 47 33 127 7 49 48 38 135 4 262 5
CHRISTOFFER JESPERSEN AS 46 47 38 131 5 47 42 38 127 7 258 6
THOMAS FJELDBORG AS 48 45 36 129 6 48 41 29 118 12 247 7
CHR. BALLE-MORTENSEN AS 39 44 29 112 13 49 43 43 135 3 247 8
ERIC EVALDSSON P7 39 43 40 122 8 48 44 32 124 9 246 9
ADOLF ANDERSSON P7 43 46 30 119 9 45 45 36 126 8 245 10
SVEND MØRUP AS 41 42 35 118 10 47 41 29 117 13 235 11
MORTEN HAMMER AS 41 41 33 115 12 45 45 27 117 14 232 12
PÄR OLANDERS P7 40 39 28 107 15 45 41 35 121 10 228 13
HANS CURT STEFFENSEN AS 42 45 24 111 14 48 42 23 113 15 224 14
SVEN JÖNSSON P7 39 46 32 117 11 47 25 32 104 16 221 15
KJELL-ÅKE NORDSTRÖM P7 28 37 25 90 16 41 38 41 120 11 210 16

Hold baneskydning 1 AS 1764
2 P7 1725

AS-P7 baneskydning 2008
(Referat mangler)

Flaghejsning lørdag formiddag
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Baneskydning

Morten Hammer

Adolf Andersson

Peter Baasch

m.fl.

Niels Schou

Thomas Fjeldborg

Hans Curt Steffensen

Lars Worsaae

Sven Wildmark
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Resultat feltskydning
Navn Hold STATIONER 1-5 SUM

Inder- Inder- Inder-
 1 2 ring  3  4  5 ring ring Plac.

CHRISTOFFER JESPERSEN AS 6 6 3 6 6 6 1 30 4 1
PETER BAASCH AS 5 6 3 5 6 6 2 28 5 2
SVEN WILDMARK P7 6 6 3 5 6 5 2 28 5 3
HANS CURT STEFFENSEN AS 6 6 1 6 6 3 3 27 4 4
FINN SCHEIBYE AS 6 6 0 6 6 1 1 25 1 5
THOMAS FJELDBORG AS 4 6 4 5 6 3 3 24 7 6
ROBERT GUSTAVSSON P7 5 4 3 5 6 4 3 24 6 7
ADOLF ANDERSSON P7 6 4 3 5 5 4 2 24 5 8
LARS WORSAAE AS 5 4 1 6 4 3 1 22 2 9
ERIC EVALDSSON P7 6 4 0 3 5 4 1 22 1 10
BENGT ÅKESSON P7 3 6 4 5 4 2 2 20 6 11
SVEND MØRUP AS 5 3 3 5 5 2 2 20 5 12
SVEN JÖNSSON P7 1 4 2 4 5 4 1 18 3 14
MORTEN HAMMER AS 5 0 0 5 4 4 3 18 3 13
PÄR OLANDERS P7 2 3 0 4 2 2 0 13 0 15
KJELL-ÅKE NORDSTRÖM P7 0 2 0 0 1 1 1 4 1 16

Hold feltskydning 1 AS 176
2 P7 149

Agnetes hæderspris Peter Baasch: Pladsciffer 2+2 = 4

Formandsskydning Erling Heidler 38
Bo Hansson 36

AS-P7 feltskydning 2008
(Referat mangler)
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Præmieoverrækkelse
feltskydning

Sven Wildmark
Finn Scheibye
Hans Curt Steffensen
Peter Baasch
Christoffer Jespersen

Peter Baasch med Agnetes Hæderspris.
Det fornemste trofæ, man kan vinde.

Lagledare Niels Schou
videregiver én af de
„glemte“ pokaler til
Høje Formand.

Og her er beviset for pokalernes fortsatte eksistens.
Heldigvis genvandt AS begge pokaler, som herefter
kan stå sikkert hjemme hos formanden endnu et år.
De vil (forhåbentligt) kunne besigtiges (i velpudset
og indgraveret stand) næste år i København.
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AS-P7 feltsport 2008
At blive inviteret til Revingehed
som gæst kunne kun opfattes
som et skulderklap, men det
betød måske også, at man var
ved at være feltsporter emeritus.

Men, men - - - gæstepladsen,
og med hvad dertil hører, blev
hurtigt ændret til lagledare
feltsport, for Birger Hoffs hold
havde fået 2 afbud, og han måtte
selv på holdet, der således kun
bestod af 5 mand.

Solen skinnede som sædvanligt
over den gamle kaserne på
heden, og efter en omstændig
åbningsceremoni, som afsluttedes med at
Dannebrog bogstaveligt „faldt fra Himlen“, kunne
konkurrencerne iværksættes.

Skåne har som bekendt mange udfordrende
skove til punktorientering og fri orientering; hvilken
havde man valgt i år? Björka Övningsfält, en
nedlagt reserveflyveplads for Ängelholms
hedengangne Flyflotill.

Et meget fladt område, lidt øst for Revingehed
Panserövningsfält, domineret af start- og
rullebaner, som er omgivet af ret åben nåleskov
med høj græsvækst. Her blev både punkt-
orientering og fri orientering afviklet!

I dette terræn kunne konkurrencerne næppe
blive udslagsgivende, den hurtigt løbende havde
helt sikkert en fordel, og så kunne man oven i
købet følge de tydelige spor i græsset. Hvis man
vel og mærke stolede på dem!

Det blev også den Svenske Arméens mester i
terrænløb, Markus Bill, der var hurtigst i O-løbet
med bare 36.21 min. for de 6,4 km, 2 min. hurtigere
end Henrik Plenge Jensen, AS.

Samme Markus var til gengæld ikke nogen ørn til
punktorientering, her endte han på en 10. plads.

Henrik Plenge Jensen, AS blev også her nr. 2, 3
points efter Thomas Vrenngård, P7.

Facit efter 1. dag blev, at Henrik Plenge Jensen,
AS førte individuelt, og P7 var lidt foran AS i
holdkonkurrencen. Var Faunen endelig på vej
tilbage til Revingehed?

Før den udsøgte middag i messen blev vi alle
tildelt et mindehæderstegn i anledning af P7 SKIF
jubilæum. Under middagen modtog Peter Werling
Södra Skåningarnes hæderstegn, og ikke et øje
var tørt.

Markering feltsport pistolskydning

Efter en god og rolig nats søvn oprandt den
afgørende dag. Havde de unge skåninger trænet
i pistol?

Det havde de heldigvis ikke, og efter
feltskydningen, domineret af små mål, var AS klart
i førerposition med Torkil Ottesen Hansen, Birger
Hoff og Jørgen Nielsen som de 3 bedste skytter
og oven i købet med samme resultat.

Håndgranatkast afsluttede konkurrencerne, og
her plejer de 5-kamp kyndige skåninger at være
svære at slå. Men AS’erne overgik sig selv og
besatte de 5 af de første 6 pladser med Torkil
Ottesen Hansen som nr. 1 og Henrik Plenge Jensen
som nr. 3.

Med denne flotte afslutning kunne der ikke
herske tvivl om, at Faunen måtte med hjem til
hæderspladsen hos Birger Hoff.

AS vandt med 478,43 points mod P7´s 530,52.
Individuelt blev det også til en klar markering af AS
ungdom med Jørgen Nielsen som nr. 1, Torkil
Ottesen Hansen som toer og Henrik Plenge Jensen
som nr. 3. Kun 6 points skilte de tre.

Også teknikprisen gik til AS, her vandt Jørgen
Nielsen med 57,40 points foran Thomas Vrenngård,
P7 med 59,18.

En spændende weekend var til ende hos de
dejlige gæstfri skåninger, og Høje Formand kunne
sluttelig invitere P7-holdene til tävlingar i Danmark
13.-14. juni 2009.

Vi må dog nok afstå fra at konkurrere på en
nedlagt flyveplads – Værløse egner sig næppe.

3811 Peter Bjørn Jensen
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Resultat feltsport
Navn Hold Pkt.ori. O-løb Pistol Hgr.kast Sum Diff. + Plac.

Jørgen Nielsen AS 37,40 48,07 20 7 112,47 0 1
Torkil Ottesen Hansen AS 46,08 46,20 20 3 115,28 2,81 2
Henrik Plenge Jensen AS 36,10 38,27 38 6 118,37 5,90 3
Ola Olsson P 7 37,28 43,47 34 5 119,75 7,28 4
Thomas Vrenngård P 7 33,18 47,77 26 16 122,95 10,48 5
Peter Werling AS 49,28 50,03 26 7 132,31 19,84 6
Birger Hoff AS 54,15 50,77 20 12 136,92 24,45 7
Helena Westling P 7 38,08 50,82 35 17 140,90 28,43 8
Markus Bill P 7 51,57 36,35 45 14 146,92 34,45 9
Stefan Mitkiewicz P 7 43,60 55,17 36 15 149,77 37,30 10
Thomas Falkstrand P 7 45,07 43,33 53 12 153,40 40,93 11

Hold feltsport 1 AS (Jørgen, Torkil, Henrik, Peter) 478,43
2 P7 (Ola, Thomas V, Helena, Markus) 530,52

Teknikpriset (pkt.ori. + pistol) Jørgen Nielsen, AS 57,40

Håndgranatkastebanen med Peter Werling i aktion.

Præmieoverrækkelsen,
hvor Peter, Henrik,

Torkil og Jørgen
modtager „Faunen“
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AS-P7 pistolskydning 2008
(Referat mangler)

Popp, Finn Benzon, Alexander Khalileev

Betina Lynnerup og
Christian Øelund (holdleder)

Høje Formand og
Bo Hansson
takker hinanden efter
formandsskydningen
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Resultat pistol
Navn Hold Military Sportpistol Feltskydning Total

Rapid Fire
Pladscifr.

Sum Plac. Sum Plac. Sum Plac. i alt Plac.

Alf Bohman P7 582 1 551 1 75 2 4 1
Alex Datcu AS 540 2 536 5 78 1 8 2
Anders Rahbek AS 521 4 548 2 68 4 10 3
Anita Ekelin P7 531 3 535 6 75 3 12 4
Finn Benson AS 486 7 541 3 67 5 15 5
Bo Alfredsson P7 471 8 539 4 62 6 18 6
Alexander Khalileev AS 496 6 517 7 56 9 22 7
Bengt-Åke Almlund P7 517 5 510 8 49 10 23 8
Kent Andersson P7 465 9 506 9 57 7 25 9
Betina Lynnerup AS 416 10 477 10 57 8 28 10

Hold  (3 bedste skytters resultater i hver gren) Nr. 1 Nr. 2
P7 AS

Military Rapid Fire 1630 1557
Sportpistol 1625 1625

Feltskydning 212 213
Sum 3467 3395

Formandsskydning: Stn 1 Stn 2 Stn 3 Tot
Erling Heidler 9 7 7 23
Bo Hansson 7 7 5 19

Præmieoverrækkelsen, hvor alle blev kaldt frem: Rolf Johansson (lagledare og
arrangør), Betina Lynnerup, Kent Andersson, Bengt-Åke Almlund, Alexander Khalileev,
Bo Alfredsson, Finn Benzon, Anita Ekelin, Anders Rahbek, Alex Datcu og Alf Bohman.
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AS-P7 2008 uden for
konkurrencerne
Selvfølgelig er konkurrencerne det
væsentligste, det er jo det, vi kommer
for. Men gennem alle årene har
venskaberne, kammeratskabet og det
selskabelige også haft stor betydning,
og i høj grad været medvirkende til, at
AS-P7 for mange - både deltagere,
honoratiores og gæster - står som
„årets begivenhed“.

I år var honoratiores f.eks. lørdag eftermiddag
på en særdeles interessant rundvisning på Malmø
Slots museum for bl.a. krigene mod Danmark.

Og i år kunne P7 fejre:
- Idrottsföreningens 100 år,
- Skytteföreningens 90 år

og den sammenlagte
- Skytte- og Idrottsförenings (SKIF) 15. år.
Dette satte naturligvis sit præg på festlighederne.
Forud for middagen blev alle deltagere stillet op

til parade, der blev holdt tale, musikken spillede og
översten udleverede mindemedaljer til alle.

Middagen var ekstra fin, og her blev der også
udleveret SKIF-medaljer til bl.a. Finn Scheibye og
Peter Werling, som gennem tiderne har været de
mest vindende i hver deres gren.

Høje Formand indledte sin tale med at beklage
dagens „uheldige“ forløb, hvor honoratiores i
timevis var „blevet tvunget til“ at høre, hvordan
svenskerne engang i fortiden havde besejret
danskerne, og hvordan han og de øvrige danske
gæster således „på forargelig vis“ var frataget
muligheden for ved deres „meget inspirerende
personlige tilstedeværelse“ at opmuntre de danske
deltagere til nutidig dåd og sejr.

 Yderligere gik det - ved synet af nogle pokaler
i slottets riddersal - pludseligt op for ham, at han
havde glemt holdpokalerne til geværskydningen
hjemme, hvilket han med dybt bøjet hoved
undskyldte mange gange og udtrykte et stille håb
om, at AS ville genvinde dem begge, så de kunne
blive stående derhjemme endnu et år.

Sidst i talen „udleverede“ Høje Formand AS-
medaljer til tidligere regimentschef överste Lars
Hammarlund, som den chef i nyere tid, som har
vist konkurrencerne mest opmærksomhed og
interesse, og til tidligere formand for SKIF Alf
Bohman, som altid har været en stor AS-P7 støtte,
og som ydermere nu tager sig at de fleste sejre i
pistolskydningen. Men - ak og ve - endnu en gang

måtte formanden ty til undskyldningerne; han
havde nemlig heller ingen medaljer med. Denne
gang var forklaringen, at medaljøren - den eneste,
som kunne lave dem - var blevet kørt over af en bil
og lå på hospitalet (det lyder så usandsynligt, at
det såmænd nok skal være sandt). Han lovede at
eftersende medaljerne, så snart den stakkels mand
igen kan bevæge sig.

Efter middagen var der det sædvanlige hyggelige
samvær, og aftenen afsluttedes med præmie-
overrækkelsen for lørdagens discipliner.

Musikken spillede igen. Det hele afsluttedes med,
at översten takkede musikken og sendte dem hjem,
hvorefter dirigenten spagfærdigt spurgte, om han
da ikke også gerne ville høre den „Tapto“, som
faktisk stod i programmet, hvortil översten
svarede: „Jo, lad os bare få den med“.

Deltagerne „linet op“ til medaljeoverrækkelse.

Høje Formands tale var egentlig ganske morsom
- i hvert fald var der mange og store latterudbrud
undervejs - men hverken översten, Bo Hansson
eller formanden selv ser ud til at more sig på
billedet. Måske er formanden bare i gang med
én af de mere alvorlige undskyldninger ???
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Lørdag fik honoratiores lov til at se på
konkurrencerne, og der var formandsskydning
både på gevær og pistol. Översten var forhindret,
så P7 var repræsenteret af formanden for SKIF,
Bo Hansson, og i år kunne Høje Formand vinde
begge skydninger, oven i købet „vist nok, men man
ved jo aldrig“ på tilsyneladende helt regulær vis.
Desværre kunne vi ikke overrække X-formandens
traditionelle præmie til „bedste svensker i
formandsskydningen“; geværskydningen havde
på formastelig vis lagt beslag på den og udleveret
den til anden side.

Efter fortsatte konkurrencer om formiddagen
sluttede det hele som altid søndag eftermiddag
med frokost og afsluttende præmieoverrækkelse.

Sigvard Andersson styrede mid-
dagen med hård hånd og humør.

Høje Formand kunne til allersidst takke for en
særdeles god weekend og invitere til konkurrence
i København i weekend‘en 13.-14. juni 2009.

Det var en stor glæde at fornemme interessen
fra begge sider og se den store flotte indsats,
som P7 havde lagt i årets arrangementet. Det lover
godt for fremtidige konkurrencer.

Bo Hansson udleverer
SKIF‘s medalje til bl.a.

Torbjörn Rix.
Alf Bohman,

Peter Werling og
Finn Scheibye.

- - -  og „Tapto“ i aftenmørket.

Taffelmusik til middagen  - - -
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Præmiefest 2008
Lørdag d. 31. maj 2008 mødtes vi på Bjerget kl.
17.30. incl. Det akademiske „tidsrum“, for at fordele
hæder og ære blandt de efterhånden mange aktive
skytter.

Efter den trationelle tur til toppen, hvor vi
besigtigede den nye kikkert og diskuterede, om
sikkerhedssystemerne i ophæng og søjle var gode
nok til at sikre kikkerten mod uønsket demontage,
vendte vi tilbage og besluttede, at vi ikke ville spise
i mandskabsmessen (NOVA) men sidde udenfor
på de nye borde-bænke-sæt. Vejret var lunt og
solen skinnede, og mandskabsmessen var endnu
ikke gennemvarmet af ovnen.

Menuen var fra Kokken og Jomfruen i deres
sædvanlige store mængder; vi startede med tre
slags havdyr: rejer på franskbrød, hvide sild i
karrymarinade og lun fiskefilet med remoulade.

Hovedretten var også tredelt. Orange svinekam,
cuvettesteg og BBQ kylling, som tilbehør to slags
kartofler, det normale flødekartoffelfad og  italiensk
flødekartoffel samt grønt salat. Desserten var
hjemmelavet både på Bjerget og hos Betina, nemlig
„verdens bedste æblekage“ med flødeskum. Alt
arrangeret af Betina og hendes team; en stor tak
til dem for deres indsats.

Under orienteringen om menuen fik vi også at
vide, at der var visse praktiske opgaver til alle
deltagere. Opvasken og andre hjælperopgaver
blev fordelt efter et snedigt udtænkt system, som
ikke gav mulighed for at vælge opgave, opgaven
valgte én. Under hver tallerken var der en farvet
lap som svarede til en opgave.

Skydning

Under munter snak og skæmt nød vi maden,
nøje overvåget af Sandbjerginspektøren, som
havde placeret sig på en strategisk udsigtspost i
barak 5. Så vidt jeg husker nåede vi gennem de
første 5 vers af snapseritualet, godt ledet af 1.
skydeinspektør Hertz

Oprydning og opvask gik kvikt, og folk i høje
stillinger udviste stort talent for at svinge
opvaskebørsten og fortælle om deres barndoms
opvask.

Det var begyndt at blive køligt, så vi valgte at
gennemføre præmieuddelingen for sæsonen 2007
i mandskabsmessen sammen med kaffen. Jeg
siger med det samme, at der ikke var de store
overraskelser mht. feltskyttepokalen og endnu
mindre i forbindelse skyttekongeskydningen, den
eneste overraskelse var, at der ikke blev sat ny
rekord i den skydning.

Vi afsluttede med fanesangen, og en del gjorde
klar til overnatning og pistolterrænskydning på
Bjerget dagen efter. De og andre kunne så nyde
vores rester til frokosten om søndagen.

3813 Lund

Buffet og bord.
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DM i geværterræn
Borris  -  21-22 juni 2008
Det sammenbragte DDS Storkøbenhavn senior-
hold mødtes ganske tidligt i Borris søndag morgen.
På mange måder er en så tidlig skydetid en fordel,
idet den lægger en dæmper på gemytterne dagen
/ aftenen / natten inden. Undertegnede havde haft
fornøjelsen af 3881 og 3898 aftenen forinden, og
med „opvarmningen“ til sidste års Uni-match in
mente mener jeg, at vi omsider har lært at være
lidt mådeholdne.

Turen fra de nordvestlige provinser lagde op til
en gennemvåd dag, men som ved et trylleslag gik
regnen over i småbyger, da vi ankom til Borris. Vi
blev vel modtaget af såvel skydeinspektør og
„indpisker“, der trods deres noget senere og mere
humane skydetid var oppe og bemærkelses-
værdigt friske.

Efter det sædvanlige mundhuggeri med KS
kunne vi begive os ud i terrænet. Her kunne vi
konstatere, at alt var ved det gamle, indskydningen
var, hvor den plejer. Det blæste en del fra venstre,
og Carsten Jappe havde heldigvis husket en
vindmåler. Træfningen indikerede en vis
sandsynlighed for, at vindmåleren var kalibreret,
og vi konkluderede en 4-5 m/s.

 Allerede på første station skulle vejrmeldingen
stå sin prøve: en S15 på højkant, og tilmed
knælende. Skydetiden var 35 s. så vi satsede på,
at afstanden nok ikke var „strammet“ alt for meget.
Vi enedes om 220 m., der senere viste sig at
være spot on.

Stationschefen havde tilsyneladende ikke helt
styr på kommandoerne, idet han glemte at sige
„skyd“.

De 35 sekunder in mente, „enedes“ vi om at
skyde efter at have ventet en rum tid.
Stationschefen kvitterede med et „hold inde“.
SÅ startede diskussionerne, der endte med at
skiverne blev plastret, og stationschefen fik sagt
„skyd“ på rette tid. Træfningen var derimod ikke
noget at råbe hurra for.

 Station 2 var en C15 og en højrevendt kvart.
C15 blev dømt til lige under 200 m., hvilket ikke var
helt ved siden af. Kvarten satte vi 350 m, og en
del af os valgte at holde lige på og lade vinden
blæse skuddene ud i den tykke side i højre. En
stor del af skuddene gik imidlerrtid under, idet
afstanden var tæt på 400 m.

 Station 3: Dobbeltmål: B45 og lille tønde på 45
sekunder. Lidt skov i vindsiden på en del af vejen
til det lange mål gjorde, at vi takserede det til 2 klik
for vind. Måske for lidt. Afstandene blev dømt til
170 og 400 m. Det lange mål var bag mindst en
bakketop, så vi måtte forlade os på størrelsen af
skiven. Lidt for langt på begge mål, men ikke nok til
at alle skud røg forbi.

 Station 4: En S20 på 40 sekunder. Afstand
bedømt til 250 m. og 4 AS skytter med fuldt hus.

 Station 5: Skiltet sagde liggende, men skyde-
stillingen blev lidt akavet, idet vi lå halvvejs nede i
en grøft. Figuren var 1/7, der blev bedømt til 250
m. Lidt i underkanten, men pæn træfning.

 Station 6: Dagens anden knælende station, og
tilmed placeret på en bakketop. Målet var en C30,

Seniorholdet
er ved at være
klar til afgang.
Alle 5 AS’ere
er mødt op - til
holdlederen
Carsten
Jappes store
lettelse.
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der blev dømt til 250 m og 4 klik til venstre.
Træfningen bar præg af blæsten, og jeg savnede
„de gode gamle dage“, hvor vi havde en
fuldvoksen skytte i vindsiden til at læ lidt.

 Station 7: Stort set samme standplads som
station 6, men drejet lidt mere op i vinden. En
almindelig kvartfigur placeret på en bakketop og
en skydetid på 35 sekunder. Livlige diskussioner
om afstand: „Det er DM og sidste station, så der
gives ikke ved dørene“, „ja, men 35 sekunder er
ikke så lang tid“, „den ser nu stor ud“. Konklusionen
blev 270 m. og 5 klik til venstre. Træfningen var
lav og spredt. De garvede (fra KS) mente at kunne
huske, at der altid er kastevinde i den hulning, vi
skød henover.

 Seniorholdet sluttede på 250 træffere, hvilket
rakte til en næstsidsteplads.

 Sekundskydning: Stort set en gentagelse af
lørdagen skydning (for dem der havde deltaget).
Det midterste og nærmeste mål voldte en del
problemer for et par af os, idet målet manglede en
hvid kant og derfor var lidt mindre synlig end de to
andre. Bedste skytte på holdet blev Carsten Jappe
med 15,68 s.  Bedste AS’er: Kåre Janussen på
17,05 s. Holdet sammensættes af de 6 bedste,
og det rakte til en 10 plads (ud af 12).  Bedste
skytte klarede de tre skiver på 7,99 s.  Måske
burde vi træne en smule ?

 Vi erfarede senere at skydetiderne fordeles
efter et seedning system, hvor de, der forventes
at klare sig mindst fremragende, får de tidligste
tider, og med resultaterne på tavlen må vi jo
indrømme, at det desværre kom til at passe. Men
vi kommer igen næste år, eller som X-skyde-
inspektør Poul Glesner så mange gange tidligere
har sagt det: “Fremad på ny“.

 Resultater:
Peter Baasch (AS) 32
Allan West (KS) 28
Carsten Jappe (Tårnby) 28
Kåre Janussen (AS Århus) 27
Thorkild Jensen (KS) 26
Hans Curt Steffensen (AS Århus) 25
Lars Worsaae (AS) 24
Thomas Fjeldborg (AS) 22
Ib Ibsen (KS) 20
Jan Wybrandt (Tårnby) 18

Senere på dagen afgik veteranholdet fra DDS-
Storkøbenhavn. Som vinder af DDS-Øst
skydningen skulle vi, jævnfør ovenfor omtalte
seeding system, gå som et af de sidste hold, da vi

åbenbart regnedes for en af favoritterne.
Desværre fik realiteterne hurtigt bugt med
forventningerne i den henseende, da Finns helt
nye geværrem revnede allerede på station 1. Selv
om han fik rigget en nødløsning til, kom postyret
givetvis til at koste en del points. Vi havde ellers
en rimelig afstandsbedømmelse og også godt styr
på vinden, men på station 7, som ellers var en
forholdsvis nem station, startede en af skytterne
desværre med at skyde på skiverne hørende til
station 6, som stod lige ved siden af den rigtige
skiveopstilling. Da de 2 stationer af samme årsag
kørte ‚synkront‘, opstod der heldigvis ingen
sikkerhedsproblemer, men den pågældende skytte
fik hylet sidemanden (undertegnede) en hel del
ud af den, hvilket også kom til at koste træffere.
Endelig havde Otto Reenberg fra Tårnby en
uforklarlig blank station 6.

Det var lidt surt bagefter at konstatere, at med
‚normal performance‘ af hele holdet ville vi have
vundet guld i fin stil, idet holdkonkurrencen for
veteranhold blev vundet af DDS Syd-Østjylland
med 122 points. Nu blev vi kun nr. 5 med 113
points. Både sølv og bronze blev vundet med 117
points.

Med hensyn til sekundskydningen var vores
præstationer som sædvanligt noget præget af, at
veteraner normalt ikke er så hurtige til at komme
‚ned på navlen‘ som de yngre skytter.
Yngstemanden på holdet (Finn) demonstrerede
dog, at han stadig kan afgive 4 skud hurtigere end
vi andre, der kun brugte 3 skud til de 3 skiver. I
sekundskydningen var vi tættere på medaljerne,
da holdet (2 bedste mand) blev nr. 4. Hvis Finn
(også) havde nøjedes med 3 skud, havde vi
formodentlig vundet sølv i denne disciplin.

 Resultater
St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 St. 6 St. 7 I alt

Finn Scheibye (AS)
5 3/0 0/0 6 5 5 6 30

Per West-Henrichsen (KS)
5 2/0 3/3 6 5 2 3 29

Morten Hammer (AS)
4 3/2 2/1 6 2 4 3 27

Otto Reenberg (Tårnby)
4 3/1 3/2 6 2 0 6   27

113
Sekundskydning:

Finn Scheibye (AS) 18,06 sek.
Otto Reenberg (Tårnby) 18,29 sek.
Morten Hammer (AS) 19,06 sek.
Per Westh-Henrichsen (KS) - - -
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Mål og afstande
Station  Mål Bedømt Bedømt Opgivet

(veteran) (senior)
1 S15l 220 215 217
2 C15 180 180 200

1/4v 330 360 393
3 Lille tønde 175 175 165

B45 400 400 376
4 S20v 230 235 245
5 1/7 230 250 272
6 C30 250 270 237
7 1/4 320 300 303
Ved den individuelle konkurrence om lørdagen

deltog kun 2 AS-ere, nemlig undertegnede og  Hans
Curt Steffensen (AS Århus). Finn var også tilmeldt,
men kunne desværre ikke nå det på grund af
presserende arbejde.

Vejret var fint, men der blæste en vind på ca. 5-
6 m/sek. Desuden havde banelæggeren været
så snedig at lægge indskydningsbanen næsten
vinkelret på de øvrige stationer, så man ikke kunne
bruge vindafdriften fra indskydningen til ret meget.

Undertegnede, der bl.a. gik på hold med Per
Westh-Henriksen fra KS og Otto Reenberg fra
Tårnby, havde desværre et par smuttere med
hensyn til vinden, der var i sit drilske hjørne (på 2
af stationerne var vindretningen således næsten
modsat på standpladsen i forhold til ude i
terrænet), så det kun blev til 31 træffere (af 42),
hvilket rakte til en 16. plads i veteranklassen. Det
var surt, da jeg ellers havde en rimelig god

afstandsbedømmelse. Min lidt optimistiske
afstandsbedømmelse på station 4 burde jo ikke
have betydet noget med en lodret S20 (hvis altså
sideretningen havde været korrekt).

Resultater:
St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 St. 6 St. 7 I alt

3793 Hammer
2/0 5 6 2 6 6 2/2 31

Mål og afstande
Station Mål Bedømt Opgivet
1 1/6 175 203

1/4 280 301
2 C20 190 247
3 C40 400 400
4 S20-l 250 274
5 C35 250 285
6 S10 160 175
7 C15 170 171

S15 190 212

Sekundskydningen om lørdagen forbigår vi her i
tavshed.

Øvrige resultater:
Otto Reenberg (Tårnby) 27 træffere
Per Westh-Henriksen (KS) 25 træffere
Hans Curt Steffensen (AS Årh.) 19 træffere

3793 Hammer

Sekundskydning
på århusiansk
(Hans Curt
Steffensen)
17,45 sekunder.
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Skydeprogram for langdistance - Efteråret 2008
Sted: Københavns Skyttecenter, Kalvebod + terræn gevær

Dato AS-skydning Eksterne stævner / tilmelding 

23. august 200m. 1. skydedag, 5. xxx. Hovedskyd- DSU DM, 300 m. 40/60 liggende og ½-
ningen til amtsmesterskabet tæller match. Amtsmesterskab, DDS Storkøben-

havn. 50 m, 200 m, 300 m og 25 m pistol.
Se www.dds-s.dk.
En god mulighed for at træne til Uni-matchen!!

Onsdag 27. aug. KS aftenstævne, 300 m. Tilmeld. på banen
30. august 300 m. 4. Foss, 15 skud liggende
6. september 200 m. 6. xxx, 3 x 5 skud
7. september AS skovtur kl. 10.00 - 16.00. Mulighed for
(Se side 3) at skyde pistol, skyde/løbe biathlon og

skyde med riffel på langdistance
13. september 300 m. 5. Foss, 15 skud liggende

+ nordisk program, træning til Uni-match
 20. september 300 m. Træning til Uni-match, Nordisk progr.
27. – 28. sept. 300 m. Alm. træning lørdag den 27. Uni-match i Oslo. Udtagne skytter
4. oktober 200 m 7. xxx, 3 x 5 skud BT-pokal, 300 m.
11. oktober 300 m, 6. Foss, 15 skud liggende 1. vinterterrænskydning, Kalvebod.

+ Collet pokalen, 3 x 10 skud Tilmelding til Morten Hammer på
mhammer@post3.tele.dk

18. oktober 200 m 8. xxx, 3 x 5 skud
 25. oktober Sidste skydedag. Point opnået til

Schmiegelow pokalen tæller dobbelt
1. november Vintertræning, 300 m. 2. vinterterrænskydning, Kalvebod.

Mest stående og knælende Tilmelding til Morten Hammer på
mhammer@post3.tele.dk

6. december Vintertræning, 300 m. 3. vinterterrænskydning, Kalvebod.
Mest stående og knælende Tilmelding til Morten Hammer på

mhammer@post3.tele.dk

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 indgår i
skyttekongeskydningen, men tæller ikke med til foreningens øvrige pokalskydninger. 
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 mulighed for
at træne til KSC lukketid kl. 16.00 (bemærk ny lukketid)! 
Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, vil jeg aftale
nærmere med en anden AS skytte.

Med skyttehilsen og vel mødt
3745 Finn Scheibye
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Skydeprogram for 25 m pistolskydning - efterår 2008
Sted: Københavns Skyttecenter, Kalvebod

Dato AS-skydning Eksterne stævner / bemærkninger

Lørdag d. 9.- Åben Københavnsmesterskab
søndag d. 10. august på 25 og 50 m pistol
16. august 1. skydedag

Finpistol, evt. militær hurtigskydning
23.-24. august Alle er opfordret til at deltage i Amtsmesterskab på KSC.

amtsmesterskabet, evt. på flere våben Se www.dds-s.dk.
30. august Standardpistol, evt. mil. murtigsk.
6. september Finpistol, evt. mil. hurtigsk.
13. september Standardpistol, evt. mil. hurtigsk. DM 25 m. 13.-14. september, Vingsted
20. september Finpistol, evt. mil. hurtigsk.
Lørdag d. 27. - Uni-match i Oslo. Udtagne skytter
søndag d. 28. sept.
4. oktober Standardpistol, evt. mil. hurtigsk.
11. oktober Finpistol, evt. mil. hurtigsk.
18. oktober Standardpistol, evt. mil. hurtigsk.
25. oktober Finpistol, evt. mil. hurtigsk.
1. november Standardpistol, evt. mil. hurtigsk. Risiko for aflysning pga. kulde
8. november Finpistol, evt. mil. hurtigsk. Risiko for aflysning pga. kulde
15. november Standardpistol, evt. mil. hurtigsk. Sidste officiel skydedag. Risiko for aflysning

pga. kulde
 
Træningstid lørdag kl. 10.00 – 12.00, hvor vi mødes på 25 m banen på KSC.
Når der er både tid og inspiration, skyder vi militær hurtigskydning udover dagens hoveddisciplin.
Ellers træner vi efter hovedskydning mere grundigt konkrete teknikker uden resultatregistrering.

Med skyttehilsen og vel mødt
4219 Alexander Khalileev
          Kontakt: alex.khalileev@gmail.com

Tlf. 38 19 45 07    HUSK
         også

    AS skovtur
på Kalvebod

7. september
(Se side 3)

                    og

     Rydningsweekend
på Bjerget

4.-5. oktober
(Se side 9)
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