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Medlemsblad for 

Akademisk  
Skytteforening 

 
 

 

Forestil dig disse borde dækket op til fest. Det kan du opleve 

lørdag den 2. april 2011 
hvor Akademisk Skytteforening inviterer til 

150 års jubilæumsfest 

 

 

Deltagere: AS og AS Århus medlemmer m/ ledsagere 
  + inviterede fra andre foreninger og gæster 
 

Tid: lørdag 2. april 2011 - ankomst fra kl. 17.30 
  Alle bedes være klar i salen senest kl. 18.00 
 

Sted: DGI-byen (CPH Conference) i Østerbro-salen 
 Tietgensgade, København V 
 (Parkering: Indkørsel fra Ingerslevsgade) 
 

Program: Velkomstdrink / Middag - 3 retter / Kaffe, dans, bar mv. 
 

Påklædning: Smoking (evt. kjole og hvidt eller mørkt tøj) 
 eller tilsvarende uniform. Med dekorationer. 
 

Tilmelding: Ved indbetaling til giro 503 3551 
 eller overførsel til bank reg. 3001 konto 503 3551 
 

 Indbetaling  inden 1. september 2010 kr. 450,- p.p. 
   inden 1. november 2010 kr. 475,- p.p. 
   inden 1. januar 2011 kr. 500,- p.p. 
 Evt. indbetaling efter 1. januar 2011 kr. 550,- p.p. 
 

Ved tilmelding bedes navn på evt. ledsager og e-mail-adresse oplyst. 
(ved overtegning placeres tilmeldte efter 1. januar 2011 på venteliste) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deltagerbetalingen dækker 
ca. ½-delen af foreningens 

udgifter til jubilæet. 
Hvis du måtte ønske 

herudover at yde støtte 
- stor eller lille - 

- generelt eller øremærket - 
- økonomisk eller andet - 
- omtalt eller anonymt - 

bedes du rette henvendelse 
til og aftale dette med 

formanden Erling Heidler, 
4817 0017 

formand@as-kbh.dk 
  

 
HUSK også GENERALFORSAMLINGEN (se side 5) og 5. maj (se side 7) 
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Foreningen 
 

 
 

             Afdøde              
 
 939 Jan Stagaard 30. november 
 2701 Robert Søchting 2. december 
 

Æret være deres minde 
  

Runde fødselsdage 2010 
 
 8. mar. 0827 Palle A. Bruun 90 år 
20. mar. 4240 Jacob Sidenius 70 år 
21. mar. 4273 Mikael Rasmussen 40 år 
 1. april 4257 Ole Hjortø 70 år 
15. april 0555 Erik Gøtzsche-Larsen 90 år 
16. april 4216 Evelyn Scheibye 60 år 
26. april 3582 Ole Hasselbalch 65 år 
15. maj 3098 Peter Martin Lund 70 år 
25. maj 3595 Jens Fabricius 85 år 
28. maj 3766 Sv. Krarup Christensen 65 år 

  
Arrangementer 2010 
5. januar 19.00 Skydning Sæsonstart DGI-byen 
5. januar 17.00 Gymnastik Sæsonstart Blågård Skole 
1. februar 19.30 Feltsport Årsmøde Hos 1. feltsportsinspektør 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
x. marts  Skydning Sæsonstart Kalvebod / SKAK-huset 
x. marts  Skydning Rengøringsdag Kalvebod / SKAK-huset 
10. april 09.00  Sandbjerg Arbejdsweekend Bjerget (se side 11) 
11 april 10.00 Sandbjerg Arbejdsweekend Bjerget (se side 11) 
22. april 18.30 Forening Gule ærter Bjerget (se side 5) 
22. april 20.00 Forening Generalforsamling Bjerget (se side 5) 
x. april  Skydning Præmiefest Bjerget 
x. april  Skydning Pistol terræn Bjerget 
5. maj 17.00 Forening Arr. m/ foredrag Bjerget (se side 7) 
8. maj 10.00 Feltsport Klubmesterskab O-løb Bjerget 
18. maj 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Korsager Skole / Bjerget 
12. juni  Feltsport Klubmestersk. O-biathlon Bjerget 
x. juni  Forening AS-skovtur SKAK-huset, Kalvebod 
23. juni 19.00 Forening Sct. Hans aften Bjerget 
x. august  Skydning Sæsonstart - pistol Kalvebod / SKAK-huset 
x. august  Skydning Sæsonstart - langdistance Kalvebod / SKAK-huset 
3. september 17.00 Gymnastik Sæsonstart Korsager Skole 
25.-26. sept.  Skydning Universitetsmatch Jylland (AS Århus arr.) 
En weekend  Sandbjerg Rydningsweekend Bjerget 
23.-24. oktober  Foren./Sky./Fsp. AS-P7 - 90 års jubilæum Revingehed 
x. oktober 19.00 Skydning Årsmøde DGI-byen 
x. oktober  Skydning Sæsonafslutn. - langdist. Kalvebod / SKAK-huset 
x. november  Skydning Sæsonafslutning - pistol Kalvebod / SKAK-huset 
4. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget 
5. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
x. december 17.00 Gymnastik Sæsonafslutning Korsager Skole / Privat 
x. december 19.00 Skydning Sæsonafslutning DGI-byen 
 
Arrangementer 2011 
2. april 18.00 Foreningen 150 års jubilæumsfest DGI-byen 
   Tilmelding - med rabat - allerede nu (se side 3 & 17) 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
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Gå ikke glip af en god fest 
 
Mange vil med glæde huske 125 års 
jubilæumsfesten i 1986 på Frede-
riksberg Slot. 
 
Det er lidt uhyggeligt at tænke på, at 
vi er blevet 25 år ældre siden da. 
 
Til gengæld er det hyggeligt, at vi nu 
igen kan glæde os til en ny jubilæ-
umsfest i anledning af 150 året. 
 
Se invitationen side 3 & 17 og be-
mærk, at der gives rabat på kuvert-
prisen ved tidlig tilmelding. 
 
Jeg håber, at rigtigt mange vil gøre 
sig selv - og AS - den glæde at 
trække i festtøjet og deltage. 
 

Gå ikke glip af de gule ærter 
 
For nogen er det kun optakten til 
det væsentlige, nemlig generalfor-
samlingen. 
 
For andre er det det væsentlige, 
forud for det nødvendige onde, som 
følger med. 
 

Gå ikke glip af 
generalforsamlingen 

 
Her kan du udøve din demokratiske 
ret og udtrykke din mening. 
 

Gå ikke glip af 5. maj 
 
Her mindes vi tungere tider og op-
løftende indsatser. 
 

Erling Heidler 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Indkaldelse til 
Akademisk Skytteforenings ordinære generalforsamling  

som afholdes 
torsdag den 22. april 2010, kl. 20.00 på Høje Sandbjerg 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 27: 
 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formanden aflægger beretning 
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
 4. Behandling af indkomne forslag (se 2 forslag på side 7) 
 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse 
 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
 7. Valg af bestyrelse jf. § 11 
 8. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 24 
 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS 
 10. Eventuelt 
 

Vi starter som sædvanligt med formandindens 
„Gule ærter“ kl. 18.30 
Pris: 60. kr. (inkl. dessert, øl og snaps)  

Tilmelding  
er nødvendig, hvis I ønsker at spise, men ikke, hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen. 

senest 19. april til Høje Formand - 4817 0017 eller formand@as-kbh.dk 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



6 
 

 

Salg 
  

 
Brænde fra Bjerget (se annoncerne) 

 
Historiebøger Sandbjerg 
 fotobogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1911 1916 & 1926 1936 og 1937 1966 1981 2002 
 Udsolgt 100 kr. 75 kr. Gratis  50 kr. 180 kr. 
 

Sæt historiebøger (- 1911): 350 kr. / Sæt (- 1911) + fotobogen: 500 kr. 
 
 
 
 
 
 
 Sangbog 
 50 kr. 
 Stofmærke 
 Blazermærke 150 kr. 10 kr. Uglenål 
 50 kr. Sticker 
Køb hos: Gratis 
 Formanden Slips (grøn/bordeaux) 
 4817 0017 / formand@as-kbh.dk eller Fås i silke eller polyester 
 Sandbjerginspektøren Købes direkte på www.bensonandclegg.com 
 4588 2044 / sandbjerg@as-kbh.dk Slips nr. 135: Sherwood Foresters 
 
 
 

 

AS Århus 
 

 
 
AS-P7 
 
Bemærk oktober-datoen i kalenderen, og at det i 
år er jubilæumsår, hvor ledsagere er med. 
 
Vi håber, at mange Århus medlemmer vil være 
interesserede i at deltage. 
 
 
AS 150 års jubilæum - 2011 
 
Bemærk invitationen på side 3 & 17. 
 
Den gælder også medlemmerne i AS Århus.  
 

 

Bladet 
 
Efter forhandling er det besluttet, at bladet frem-
over ikke automatisk udsendes til medlemmerne i 
AS Århus. Da produktion og udsendelse er en 
temmelig bekostelig affære, er én af årsagerne er 
naturligvis økonomien. Vi kan anvise følgende 
muligheder for fortsat at se bladet. 
 

 Det kan ses på www.as-kbh.dk under 
Foreningen, Bladet, hvor det oven i købet 
findes i farve. 

 Århus-medlemmerne kan melde sig ind 
som passiv-medlemmer i AS, hvorved de 
vil få bladet tilsendt. 

 
Dette er således det sidste nummer, som udsen-
des automatisk til AS Århus’ medlemmer. 
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Foreningen 
  

 

 

5. maj 2010 - INVITATION 
Den 5. maj – befrielsesdagen – er noget særligt. Det gælder ikke mindst for AS.  
Foreningen højtideligholder igen i år dagen på Høje Sandbjerg med et specielt arrangement: 
 

17.00 – 17.30:  Ankomst 
17.30:  Flaghejsning 
17.35 – 18.30:  Besøg på ”Toppen” 
18.30 – 19.15:  Fællesspisning  
19.15 - ?? Alt det, du ikke hører om …v/ kommandørkaptajn Timo Schröder:  
?? Aftenen afsluttes med fanesagen. 

Alt det, du ikke hører om … 
Hvad sker der forud for en krig? Planlægningen, registreringen af mål og ikke-mål, koordineringen af 
indsamlet information, kontrol & tilretning, opbygning af ”vennenetværk” & informanter, opbygning af 
”safe passage” for venner & vestlige rådgivere/ansatte osv. 
Timo Schröder har gennem mange år været tilknyttet det amerikanske forsvar herunder som underviser 
& uddannelseschef for USMC spec.ops. Han er AS-medlem, og har været med til det hele. 
 

DELTAGELSE KRÆVER TILMELDING !!! 
til ole.hasselbalch@mail.dk eller alternativt på tlf.  4919 1554 / mob. 2164 7570 

Der vil blive opkrævet et beløb på kr. 50 til fortæring for hver deltager. Øl og vand kan købes på stedet. 
Ud fra erfaring fra tidligere tilsvarende arrangementer vil deltagerantallet være begrænset til max. 60. 
Pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet, og mødet vil være åbent både for medlemmer og 
disses gæster. Sidste tilmeldingsfrist – hvis der endnu er plads – er dog 30. april. 
 
 
Medlemmerne opfordres til at invitere personer i deres omgangskreds, som er interesserede i 
aftenens emne og muligt også i et medlemskab!! 

Nærmere oplysning om tilmeldingsstatus vil blive givet på foreningens hjemmeside. 
 

 
 

2009 - 4. maj sidste år - Christian Øelund holder foredrag 
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Gymnastik 
 

  
 
 

Ny gymnastiksal 
 
Alle ved vel nu, at vi startede i 

Korsager Skole, sal 72 i Husum 
i januar, og at vi stadig gør gymnastik 

tirsdag og fredag kl.16.45 - 18.30. 
 
Nøgleproblemer mv. er også kendt stof.  
 
Det skal dog igen lige slås fast, at låse- og 
nøgleproblematikken fortsat kræver samlet 
indgang kl.17, idet dog uheldige trafikanter 
undtagelsesvis kan ringe kl.17.05 på Leifs mobil 
(nummer på dør 1), hvorefter en stafet i egnet 
påklædning begiver sig den lange vej fra sal til 
indgang !!!  
 
Fælles udgang, når gymnastikinspektøren har 
fået tøjet på, - han er efter sigende blevet lidt 
hurtigere. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Foreningen 
 

  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
Forslag til generalforsamlingen:  
 
Der er modtaget to forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4: 
 
Gymnastiksektionen foreslår i konsekvens af ændret medlemsregistrering i Dansk Gymnastik Forbund: 

 at der i vedtægternes § 3, stk. 2 indføjes ”henholdsvis”, før Danmarks Gymnastik Forbund. 

To medlemmer af skydesektionen foreslår, for at give adgang til forbundets skydninger: 

 at AS indmeldes i Dansk Sportsskytte Forbund.  

 at vedtægternes § 3, stk. 2 tilrettes i overensstemmelse hermed.  

Sammenfattende foreslås derfor omformulering af § 3, stk. 2 således: 

”Skydesektionen er som medlem af Københavns Skytte Forbund medlem af Dansk Skytte Union. 
Skydesektionen er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund. Gymnastiksektionen er medlem af 
Danmarks Gymnastik Forbund. Feltsportssektionen er medlem af Dansk Orienterings Forbund. 
Sektionerne er hermed associeret Danmarks Idræts Forbund.” 

 
HUSK også de GULE ÆRTER 
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Høje Sandbjerg 
 

  
 
Arbejde i vintervejr 
 
Den gennemgående lave temperatur og megen 
sne har ikke ligefrem gjort det let at arbejde på 
Bjerget. Prioriteten har ligget på opgraderingspro-
jektet for Barak 4, hvor der har været arbejdet alle 
dage på nær et par stykker. På grunden har vi i 
stedet glædet os over det smukke uberørte sne-
dække, men sneen har også besværliggjort 
kørsel med personbiler ind i lejren. Murerens 
lastvogn og store leverandørvogne har kunnet 
forcere vor egen vej på trods af sneen. På Høje 
Sandbjergvej har det i begyndelsen været muligt 
at køre også med personvogne, om end de har 
skullet tage tilløb for at komme op ad bakken på 
Høje Sandbjergvej lige udenfor porten. Udlejning 
ville ikke have været mulig i denne periode.  
 
Arbejde i bygningerne har af materialehensyn kun 
kunnet gennemføres med brug af elvarme døgnet 
rundt siden medio januar. Mandskabsmessen er 
taget i brug som oplagsrum bl.a. for isoleringsma-
terialer til gulvet i Badebarakken og Lejrgaden er 
optaget af andre materialer, så pladsen er kne-
ben, når sneen også fylder op. 
 
I de sidste dage har vi så endelig på opfordring 
fra Arne udnyttet, at søen er frosset, således at 
man uden risiko for en våd sok har kunnet be-
skære pilevækster langs søbredden. Om vi når 
rundt, må tiden vise. Foreløbig er vi nået det 
meste af sydsiden, men undervejs har vi sendt en 
ikke særlig kærlig tanke til de skydere, der i for-
bindelse   med   universitetsmatchen   beskar   de 
 
 

 
 

”Kælderen” var i vejen og måtte væk. 

 
 
samme vækster, og blot lod det afklippede kvas 
ligge. Når alt er dækket af sne, og kvaset er 
frosset fast, så er arbejdet væsentligt større, end 
hvis man havde samlet kvaset, som det skete 
med det, man lagde ved Brønden. Så er det sagt! 
 
Inspektion tidligere på vinteren har ”afsløret”, at 
der flere steder er træer, som er modne til beskæ-
ring af nedknækkede grene eller ligefrem til fæld-
ning, så der vil være arbejde nok også på grun-
den til en arbejdsweekend. 
 

 
 

Arne i gang med næbbet ved iskanten. 
 
 
 
Status på byggearbejder 
 
På Barak 1 er der ikke sket meget siden seneste 
nummer af bladet. Vi venter foreløbig med at gøre 
noget ved gulvet og yderligere indretning af loftet, 
indtil vi ved, om der bliver ”plads i budgettet” og 
fysisk plads til at rokere med materiellet. 
 
Derimod er der sket meget i og omkring Barak 4. 
Frigravningen er stort set tilendebragt og skræn-
terne observeres nu for deres ”evne” til at blive 
stående uden glidning eller nedskridning. Vinte-
ren eller måske snarere tøbrudsperioden vil være 
lakmusprøven på stabiliteten. Derefter skal 
skrænterne tilsås i løbet af foråret. Langs foden af 
skrænterne er der lagt store fliser hen forbi øst-
gavlen, så hele området er nu blevet meget 
tilgængeligt (bortset fra sneen). 
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Fra Løppenthien modtog vi et stort antal 25x50 
cm fliser, der vil gøre god gavn mellem Barak 1 
og 4 og ”hen ad vejen” langs fundamenterne på 
flere af barakkerne. 
 
Medio oktober påbegyndtes nedtagning af det 
gamle tag på Barak 4. Den aldrig rigtig benyttede 
skorsten blev hugget ned, og indgangen til Lotte-
lok----- blev lukket, ligesom den gamle nødud-
gang fra loftet via en loftslem med bro til bakken 
blev fjernet. I stedet er der nu ved det frilagte og 
delvis ommurede nordøsthjørne i østgavlen 
indsat en nødudgang og en ny dør til dametoilet-
terne, så adgangen dertil nu bliver mere attraktiv.  
 
Det ny isolerede tag blev færdiglagt lige efter 
bøfturene, men af forskellige årsager er det end-
nu ikke godkendt. Der er sat hele 12 Veluxvin-
duer i taget, så taglæggerne var ikke voldsomt 
begejstrede for opgaven. Med Birgers hjælp 
nåede vi næsten at få færdigmalet gavlen og 
kanterne langs taget inden vinter. Resten må nu 
vente til foråret kommer med højere temperatur. 
 
10. december begyndte vor trofaste murer og 
kloakmester Jan Nielsen at hugge gulvet op i det 
gamle baderum for at kunne lægge nye kloakled-
ninger. Til vor store overraskelse fandt han 30 cm 
under gulvet en gammel rist med tilhørende rør. 
Det må stamme fra en stenbelagt vaskeplads fra 
før opførelsen af Barak 4. Mon nogen kan huske 
noget derom. Der er ingen oplysninger på de få 
tegninger vi har til rådighed fra den gang. 
 
Allerede den 14. december var en ny brønd 
skåret ind i den gamle ledning fra baderummet, 
og nylægning af afløbsledninger til de nye toiletter 
kunne begynde samtidig med det nye år. En 
måned senere, den 14. januar kunne det ny gulv 
støbes oven på 15 cm Styropor. På trods af vejret 
kunne en betonkanon køre helt ind i lejrgaden, 
men det sidste stykke måtte betonen køres på 
trillebør. De gamle søjler i baderummet var fjer-
net, og som midlertidig erstatning måtte ”soldater” 
sættes op. Siden er der bygget nye vægge og 
dørhullet til Saunaen er muret til. Forinden havde 
vi fået skåret hul mellem de gamle dame- og 
herretoiletter, så ingen blev muret inde. 
 
Med udgangen af januar fjernede vi kabinevæg-
gene omkring de gamle herretoiletter, og også 
kummer og installationer er stort set fjernet. For 
en sikkerheds skyld er de to dametoiletter dog 
stadig intakte, dels af hensyn til arbejdsstyrken og 
dels så vi har sikkerhed for at kunne åbne lejren 
ultimo marts. Blikkenslageren skulle dog gerne 
forinden have lagt rør til de nye toiletter. 

 
 

Lotteindgangen lige før den forsvandt 
 

 
 

Bølgetaget er fjernet. Spærene genopbygges 
 

 
 

Betonkanon i Lejrgaden 
 

 
 

Gulvet er isoleret og næsten klar til støbning 
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Nye vaske-/bruserum, hul hele vejen til Saunaen 
 

 
 

Taget er lagt med 12 vinduer 

I skrivende stund (10. februar) er mureren ved at 
lægge fliser på gulvet i de nye toiletter og at 
hugge gulvet op i de gamle. 
 
Da det er svært under de snævre forhold at have 
flere entreprenører i gang samtidig, har snedker- 
og tømrermester Sven Andersen afventet mulig-
heden for at komme videre med udbedring af 
loftet i saunaen og mange andre mindre opgaver.  
 
To luft-solvarme anlæg, som det på Barak 1 
installerede, er anbragt men kun delvis tilsluttet. 
De skal sørge for luftfornyelse, tørring og i et vist 
omfang for varmetilførsel. Vi (Arne og underteg-
nede) har selv måttet tilpasse den nye tagflade til 
de eksisterende mure og loft, og i et vist omfang 
at isolere facader og etageadskillelse. Elarbejdet 
har hidtil indskrænket sig til at tilpasse de gamle 
installationer, så håndværkerne kunne komme til. 
 
Mange spørger: Hvornår vi er færdige. Svaret kan 
ikke gives nu, ”men vi arbejder på sagen”. En 
gammel erfaring siger: Der er tre parametre i en 
byggesag: Penge, tid og kvalitet. Du kan styre de 
to, men den tredje må tilpasse sig. Vi har valgt at 
lade tiden tilpasse sig. 

3363 Henrik Franck 
 
 

 

Annoncer 
 
 
 
 
 
 
SKAL DU BYGGE DIN EGEN 
FERIEKOLONI ?  
 
Så er der mange anvendelige over-
skudsmaterialer på Bjerget, som egent-
lig er for gode til at smide væk, hvis de 
kan anvendes i anden sammenhæng:  
 
Vaskerender med ophæng, haner, 
håndvaske, lette skillevægge med døre 
og meget andet.  
 
Ring eller mail til Henrik Franck, eller 
kom og kig efter aftale eller i forbindelse 
med arbejdsdagene den 10. - 11. april. 

 

VINTEREN SKULLE GERNE VÆRE 
SLUT 10.-11. APRIL, 
for dér håber og venter Sandbjerginspektionen at 
en masse nysgerrige og arbejdsduelige medlem-
mer og venner vil deltage i mange opgaver i 
bygninger og på grunden. 
 
Med det nuværende vintervejr er det ikke til præ-
cist at udpege hvilke opgaver, der kan komme på 
tale, men maling og rengøring i barakkerne er 
meget nærliggende, og hvis vejret tillader, er der 
masser af nedfaldne grene fra vinterens storme, 
der kan fjernes fra de grønne områder, ligesom 
der sikkert er træer som bør beskæres eller 
fældes. Der arbejdes hver dag i lejren selv her i 
vintertiden, så status ændrer sig løbende. 
 
Reserver lørdag og eller søndag 
 hhv. 9 -17 og 10 - 16, og 
giv besked til Sandbjerginspektøren om,  
hvor mange du/I kan mønstre  
 på 4588 2044 eller 3027 2136 eller  
 pr e-mail til sandbjerg@as-kbh.dk  
og gerne i god tid, så vi kan planlægge arbejdet 
og købe rigtig ind til frokost (som inspektionen 
sørger for). 
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Hjemmeværn 
 

  
 

Bøftur 2009 
 
Den traditionsrige Bøftur i Hjemmeværnssektio-
nen fandt i år sted søndag d. 6. december. Pro-
grammet i år var der ikke lavet om på, det ville jo 
have været Nova. 
 
Formentlig på grund af klimatopmødet, og HJV's 
deltagelse med bevogtningsenheder, var antallet 
af aktive lavere end normalt, og den sædvanlige 
enkeltmandskonkurrence om Kjæftoratets lom-
mekniv måtte derfor aflyses. I stedet drog de 
unge mennesker af sted på en tur rundt på Høje 
Sandbjerg og til toppen. Jeg er sikker på at Ma-
thias Hertz benyttede lejligheden til at fortælle 
nogle gode røverhistorier og også indvie de ny i 
ritualerne omkring frokosten.. 
 
Jubilarerne indfandt sig gradvist i løbet af formid-
dagen, og stort set alle var mødt, da Kjæft LXIX 
Peter Pajhede kaldte til parade foran flagstangen. 
Efter at fanen var ført til fløjen af den skide un-
derkjæft Claus Pajhede og faneløjtnant Christian 
Bergqvist, blev der orienteret om det videre 
forløb. De Pangelske Bægre, der uddeles til den 
mest aktive gruppe, gik igen i år til MotInf ved 
Christian Bergqvist, der modtog dem på mand-
skabets vegne. 
 
Kjæften udpegede herefter årets jubilarer, og det 
øvrige mandskab blev aftrådt til frokostforbere-
delser, mens jubilarerne trak ind i underofficers-
messen til uddeling af skjolde og portvinsdrik-
ning. Denne nova med at indtage portvin i under-
officersmessen skyldtes de meget store renove-
ringsarbejder, der er i gang i lejren, hvor også 
officersmessen er inddraget. 
 
Frokosten i år var en fornøjelse, eller måske er 
Høje Kjæft blevet mildere med årene? Under alle 
omstændigheder var der end ikke tilløb til udde-
ling af straffe i form af foredrag, men alle opførte 
sig også pænt og høvisk. 
 
Der blev uddelt de notoriske rødvins- og portvins-
legater til ældste - Albert Gehrke - og næstældste 
jubilar - Arne Jacobsen. Cognacslegatet gik i år til 
Birger Worm, der kvitterede med klangfuld sang. 
Også Bøflegatet gik i år til en særdeles værdig 
modtager. Carl Helman kvitterede med at fortære 
bøffen i højt humør, hvorefter den fik følgeskab af 
endnu en rugbrød med rullepølse samt 2 efter-
følgende juleboller!  

 
 

 
 

 
 

Kompagniklovn Ovesen havde udvirket en ny 
påskønnelse i form af en kæde, med en art kors 
omkring en forgyldt ugleknap. Denne blev tildelt 
major Kirstine Hermann for sin repræsentation af 
AS ved sin udsendelse som feltlæge i Afghani-
stan. Undertegnede modtog for udvist flid Kjæfto-
ratets manchetknapper af 1. grad, og tilbageleve-
rede pligtskyldigt de tidligere modtagne. 
 
Også snapseritualet nåede til ende, og med 
fanesang kom vi i mål med en fornøjelig Bøfturs-
frokost. Må vi se endnu flere deltagere næste år – 
der var masser af plads ved bordene. 

3953 Peter Willems 
 

 
 

4002 Carl Helman er kommet igennem bøffen 
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Fra AS udsendte til Felthospitalet i Camp Bastion, Afghanistan. 

 
 
Efter nu i flere år at have set andre AS'ere drage ud i 
verden for at bidrage til verdensfreden, så nåede turen 
til mig i 2009. England havde forespurgt Danmark, om vi 
kunne overtage deres Felthospital i Camp Bastion i 3 
måneder, og det syntes både Forsvarskommandoen og 
regeringen åbenbart var en god ide. Planen var, at vi 
skulle overtage hospitalet med 100 MD, og briterne 
skulle fortsat være til stede på enkelte nøgleposter med 
i alt 16 MD, idet ikke alle opgaver kendes fra vores civile 
system (fx bedemandsopgaven og der skulle selvfølge-
lig også være forbindelsesofficerer). Perioden lød på 3 
måneder: Fra medio juli med 60 grader i skyggen der-
nede til medio oktober med begyndende kolde nætter. 

Imidlertid blandede amerikanerne sig i opgaven, idet de 
som bekendt udvidede deres engagement i Afghanistan 
både i 2008 og også i 2009. Så de såredes antal blev 
fordoblet i forhold til den forventede opgave, og dermed 
blev også felthospitalet fordoblet i størrelse, så vi endte 
med at stå i spidsen for et regulært multietnisk hospital 
med knap 100 danskere, knap 50 briter, knap 50 ameri-
kanere og 1 estlænder. Oveni landede vi i Camp Basti-
on mod slutningen af ”Panterens kløer”-offensiven, så 
der var indfløjet ekstra kirurghold fra andre steder for at 
kunne følge med. 

Det var en barsk start, men blev heldigvis lidt mere 
”normalt” efter 1 måneds tid. Som røntgenlæge lavede 
og tolkede jeg på mine 3 måneder lige så mange CT-
undersøgelser, som CT-scanneren ellers havde præste-
ret på 1 år. Derudover var det min opgave at være del af 
”første-traumekald” i samtlige 3 måneder, hvor alle 
svært tilskadekomne fik maverne ultralydsscannet med 
henblik på, om der var blod/væske, der lå frit, for så 
skulle de på operationsbordet som de første. Så nu har 
jeg virkelig fået trænet at være del af triaden ved mas-
seskader. Vi havde op til 13 tilskadekomne på én gang. 

Fritid var der ikke meget af, og møde med lokalbefolk-
ningen/landet ej heller, for vi boede jo i en militærlejr 
midt ude i ørkenen. Ikke desto mindre har det været en 
fantastisk oplevelse – her kan man tale om meningsfyldt 
arbejde. Til gengæld kan man godt blive vred over det 
meningsløse i alle de unge mennesker, der får bort-
sprængt dele af sig uden nogen sinde at se deres fjen-
de. Jeg har intet pænt at sige om vejsidebomber, men 
sådan er den krig jo. 

TV2 har lavet en serie om os i 6 afsnit. Jeg har set de 
første 2 sammen med resten af holdet ved 3-måneders-
arrangementet efter hjemkomsten. Vi er enige om, at 
det har de gjort godt, og de skildrer virkeligheden der-
nede. Så hvis I vil se noget dernedefra, så er det tirsda-
ge kl. 21.25. (startede 2. februar).  
 

3916, Kirstine L Hermann 

 
 

3916 Hermann udnævnes til major 
i forbindelse med udsendelsen 

 

 
 

3916 Hermann klar til at modtage 
"major medical instant" (masseskade) 

i skadestuen. 
 

 
 

Bårerne venter på rengøring, 
efter at de tilskadekomne er 
læsset ind på skadestuen. 
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Feltsport 
  

 
Bøftur - 5. december 2009 
 
Årets bøftur stod i trianguleringens tegn. Meridi-
aner, tyngdepunkter, synsvinkler og ben, som 
vist hverken havde noget med de syrede, der 
fås på stejle bakker, eller de smukt kurvede, der 
er attribut til dejlige damer, fyldte vore hoveder, 
når vi sad i den våde skovbund under den tunge 
gråtriste himmel og fægtede med den udlevere-
de lineal, det eneste tilladte hjælpemiddel, mens 
vi forsøgte på kortet at konstruere imaginære 
trekanter i hvis hjørner, nye poster kunne ligge. 
 
Og så glæden, når man med bankende hjerte 
nåede ud til et sådant muligt sted på kortet, og 
fandt, at der faktisk var en post, inden du atter 
måtte sætte dig i skovbunden og fægte med 
linealen.  
 
Heldigvis havde årets banelægger Niels-Erik 
(NEO) forudset, at vi ikke alle havde vor skole-
geometri present, så på kortets bagside var et 
sammendrag af diverse regnebøger til selvstu-
die, hvis tiden faldt dig lang under løbet. 
 
 
Resultatet ses herunder. 

Navn Løbstid Poster Straf 
Handi-

kap I alt
Birger 
Hoff 94,25 210  15 130,75

Peter 
Werling 93,25 220  0 126,75

Erik 
Folkersen 91,17 160  35 103,83

Erling 
Heidler 98,83 160  40 101,17

Torkild 
Glaven 83,83 130  40 86,17

Mogens 
Løppenth. 96,00 120  60 84,00

Nis 
Schmidt 86,25 160  10 83,75

Marie  
Lynge J. 96,83 105 70 40 -21,83

Finn 
Beck 122,00 110 60 50 -22,00

Aksel 
Iversen 97,92 35  5 -57,92 

 
 
 
 

 
 

Erik kom som sædvanligt helt fra Jylland 
 
Efter omklædning og drømmen om det dejlige 
varme bad vi vil kunne få i det nyrenoverede 
baderum til næste år, kastede vi os over den 
velfortjente frokost i en kuldslået undermesse.  
 
Og her var alt, som det plejer. Afdøde Anders 
Ølgårds ånd levede videre blandt os, da både 
Erling og Mogens havde skaffet teksterne til 
nogle af hans mange viser.  Sunget fik vi, nogle 
tillige drukket snaps, men alle, det er jeg sikker 
på, genvandt den indre glød og lysten til at løbe 
spændende O-løb i det kommende år. 
 
Vi sluttede med vore trofaste livsledsagere på 
Bjerget, hvor en af vore urimeligt rige naboer 
dansede rundt for os i sin helikopter under træ-
toppene. 
 

 
 

NEO overrækker Francks Ugle til vinderen Birger 
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Feltsportssektionens årskalender 2010: 
 

DATO AKTIVITET STED ARRANGØR 
 
Mandag 1. februar 
 

 
Årsmøde kl. 1930 

 
Hørsholm 

 
Birger 

Tirsdag 23. marts Feltsportskursus 
   (AS vært ved kursusstart) 
 

Bjerget Birger 

Lørdag 10. april 
 

O-biathlon Vrøgum  

Lørdag 17. april 
 

O-løb, SM Stafet Gribskov Vest Søllerød OK 

Lørdag 8. maj 
 
 

Klubmesterskab O-løb Bjerget & 
Rude Skov 

Henrik 

Lørdag 15. maj 
 

O-biathlon Tisvilde  

Lørdag 12. juni 
 
 

Åbent klubmesterskab  
O-biathlon 

Bjerget &  
Rude Skov 

Birger &  
Carsten 

Torsdag-fredag  
26.-27. august 
 

DM O-biathlon Holstebro  

Fredag 3. eller 10. 
september 
 

DM Feltsport Bornholm Endnu ikke 
fastlagt 

Lørdag 11. september 
 

O-løb, DM Stafet Ganløse Orned Farum 

Lørdag-søndag 
23.-24. oktober 
 

AS-P7 - Udvalgt hold 
   (90 års jubilæum m/ damer) 

Revinge P7 

Lørdag 4. december 
 

Bøftur Bjerget Birger 

Aktiviteter med fed skrift arrangerer vi selv. 
Til de andre aktiviteter vil vi prøve at stille hold. 

 
 
 
 

Klubmesterskaber i O-løb og O-biathlon 
Se invitationer på 

www.as-kbh.dk under FELTSPORT-NYHEDER 
 
 
 

HUSK 
Generalforsamling - og gule ærter - torsdag den 22. april (se side 5) 
Arrangement på Bjerget - onsdag den 5. maj (se side 7) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
150 års jubilæum 2011 - Tilmelding - med rabat - allerede nu (se side 3) 
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Skydning 
  

 

 

 
 

Betina holder styr på betaling, gløgg,  
resultater, æbleskiver og rigtige skiver 

 

 
 

Der var hektisk aktivitet hele tiden 
 

 
 

 
 
Peter, hans 
vinderskive  
og præmien 

 

Juleskydning i DGI-byen 
Tirsdag den 15. december 2009 
 
Juleskydningen var årets sidste skydning i AS, og 
rigtig mange unge og gamle var mødt op for se, om 
de kunne vinde de prestigefyldte skydninger, eller 
også var det kammeratskabet og gløgg med æbleski-
ver, som trak folk til huse. 
 
Hver juleskive kostede XX,- kroner, og det var en 
væsentlig forbedring, at det var en fotokopi, så den 
var på hvidt papir og ikke kremfarvet karton, kontra-
sten var meget bedre. 
 
Alle havde det sjovt og slikkede løs, da ingen tænkte 
på dopingregler (er sukker mon et proforma forbed-
rende stof eller hvad). Mht. æbleskiverne, så var den 
faste kommentar den om, at det var ligegyldigt hvor 
de var købt, de kom jo alle fra samme samlebånd. 
Alle havde åbenbart hørt om det, så ingen blev over-
rasket. 
 
Alle kunne bruge så meget anlæg, de ønskede, og 
det sås tydeligt på skydebanen, med mange specielle 
skydestillinger inkl. albue og gaffelstøtte til riffelskyt-
terne og mavestøtte til pistolskytterne. Exoskelet i 
form af stiv læderdragt blev også set.  
 
Betina stod for registrering og salg af skive, og det 
styrede hun med hård hånd på trods af en hånd i 
gips, eller måske netop hård derved ? 
 
Alle gik flittigt til pebernødder, brunkager og æbleski-
ver, men vi måtte til slut konstatere, at der var flere 
æbleskiver, end der var appetit til. Den som havde 
mindst tid til hyggen var Betina, som lige til det sidste 
måtte kontrollere nye resultater, da flere skytter kæm-
pede hårdt om de første pladser. Pistolskydningen 
fandt ret hurtigt en vinder, men for riffelskytternes 
vedkommende skiftede førstepladsen flere gange 
mellem tre skytter, og afgørelsen faldt meget sent 
efter flere runder. 
 
For pistolskydningen vandt 4195 Alex Datku med 122 
point. I riffelkonkurrencen nuppede 3894 Peter 
Baasch sejren i sidste runde fra Alex med 177 point. 
 
Efter god stemning gik alle hjem til juletravlheden og 
næste års sæson. 

3813 
 
Det ser næsten ud, som om Alex  
har tænkt sig at betale for sin præmie 
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Forårets skydeprogram 
 

Se www.as-kbh.dk  
 

under 
SKYDNING-SKYDEPROGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicemeddelelse 

 
Husk den årlige lovpligtige våbenkontrol 

Undladelse vil medføre fratagelse af våbentilladelse 
Regler og sidste frist vil kunne ses på www.as-kbh.dk 
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Hvis du ikke så det på side 3, er chancen her igen. 
 
 
 

 
 

Forestil dig disse borde dækket op til fest. Det kan du opleve 

lørdag den 2. april 2011 
hvor Akademisk Skytteforening inviterer til 

150 års jubilæumsfest 

 

 

Deltagere: AS og AS Århus medlemmer m/ ledsagere 
  + inviterede fra andre foreninger og gæster 
 

Tid: lørdag 2. april 2011 - ankomst fra kl. 17.30 
  Alle bedes være klar i salen senest kl. 18.00 
 

Sted: DGI-byen (CPH Conference) i Østerbro-salen 
 Tietgensgade, København V 
 (Parkering: Indkørsel fra Ingerslevsgade) 
 

Program: Velkomstdrink / Middag - 3 retter / Kaffe, dans, bar mv. 
 

Påklædning: Smoking (evt. kjole og hvidt eller mørkt tøj) 
 eller tilsvarende uniform. Med dekorationer. 
 

Tilmelding: Ved indbetaling til giro 503 3551 
 eller overførsel til bank reg. 3001 kto. 503 3551 
 

 Indbetaling  inden 1. september 2010 kr. 450,- p.p. 
   inden 1. november 2010 kr. 475,- p.p. 
   inden 1. januar 2011 kr. 500,- p.p. 
 Evt. indbetaling efter 1. januar 2011 kr. 550,- p.p. 
 

Ved tilmelding bedes navn på evt. ledsager og e-mail-adresse oplyst. 
(ved overtegning placeres tilmeldte efter 1. januar 2011 på venteliste) 
 

 
 

Deltagerbetalingen til 150 års jubilæet dækker ca. ½-delen af foreningens udgifter. 
Hvis du måtte ønske herudover at yde støtte 

- stor eller lille - generelt eller øremærket - økonomisk eller andet - omtalt eller anonymt - 
bedes du rette henvendelse til og aftale dette med formanden Erling Heidler, 48170017, formand@as-kbh.dk 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

HUSK OGSÅ: 
 

Generalforsamling - og gule ærter 
torsdag den 22. april (se side 5) 

 
Arrangement på Bjerget 

onsdag den 5. maj (se side 7) 
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