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 Efterlysning: Web-redaktør side 6 
 Sct. Hans aften side 7 
 Høje Sandbjerg side 8-9 
 Feltsport side 10 - 12 
 Hjemmeværn side 13 
 Gymnastik side 14 
 Skydning side 15-23 

  



 

 
Formand 
 Aksel Munk Iversen 4273 1920 
 Vængetvej 25, 3630 Jægerspris formand@as-kbh.dk 
 

Kontor 
 Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
 Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød kontor@as-kbh.dk  

 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

Hjemmeside http://www.as-kbh.dk 
 

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2042 1752 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
 

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 4580 2355 
 

 Kontor: Birger Hoff, Ved Højmosen 133, 4586 7655 / 2530 7655 
  2970 Hørsholm sandbjerg@as-kbh.dk 
 

 Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
 Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
 Udlejning: Anders Poulsen 3963 4051 / avpoulsen@mail.dk 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@as-kbh.dk 
 Redaktion 
  Niels Lund Christensen 2855 5499 
   redaktion@as-kbh.dk 

 

AS Århus 
 Kåre Janussen 2296 3119 
  http://www.as-aarhus.dk 

 

Sektioner og medlemmer 
 Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,  
  bliver afleveret til redaktionen inden deadline. 
 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form. 
 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt. 

 
Stof til næste nummer senest den 10. november 2014. 

 
Afleveret til postvæsenet den 28. august 2014. 

 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 3 - September 2014 - 78. årgang 
 

Forsidebilledet: AS-P7 genoplivet - se også side 5, 10-11 og 15-22 
 

 
I anledning af krigsjubilæumsåret 

2014 viser 
 

Rudersdal Museer 
 

særudstillingen 

”Krig: 1814, 1864, 1914” 
 

på Mothsgården, 
Søllerødvej 25, 2840 Holte. 

 

 
 

Dybbøl Skanse 

 
I den periode, udstillingen omhandler, skiftede Danmark 
i afgørende grad karakter som nation, både geografisk, 
politisk og identitetsmæssigt. Også militært skete der 
drastiske omvæltninger: Flåden svækkedes alvorligt, 
den almindelige værnepligt blev indført, og den teknolo-
giske udvikling muliggjorde udviklingen af nye våbenty-
per, som ændrede krigsførelsen. 
 
Englandskrigene, Anden Slesvigske Krig og Første Ver-
denskrig har alle sat deres præg på lokalområdet gen-
nem begivenheder som englændernes landgang i Ved-
bæk i 1807, de mange soldater fra lokalområdet, der 
faldt i Anden Slesvigske Krig, og soldaterne fra Sikrings-
styrken, der blev indkvarteret på Mothsgården og mange 
andre steder i området under Første Verdenskrig. 
 
Udstillingen behandler både lokale, nationale og interna-
tionale aspekter af krigene, og viser et rigt udvalg af vå-
ben, udrustning, modeller og fotografier.  
 
Udstillingen på Mothsgården har åbent alle ugens dage 
undtagen mandag fra 11:00-16:00.  
 

Se mere på www.museer.rudersdal.dk 
 

 

 

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 

  

 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen. 
Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 

 

 

Adresseændringer skal sendes til kontoret. 

Ændringer til adresse, telefon og mail 
skal sendes til kontoret. 

 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
bedes dette også meddelt kontoret. 

  

http://www.museer.rudersdal.dk/
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  Afdøde  

 
 3283 Jens Rømer 26. marts 
 

Æret være hans minde 
 

 
 

 
 

Runde fødselsdage 2014 
 
 31. august 4206 Carsten Sveding 55 år 
 9. sept. 4353 Keld Vedelskov Serup 70 år 
 21. sept. 3910 Morten Palsbro 50 år 
 26. sept. 3763 Leo Lundgren Larsen 70 år 
 27. sept. 4296 Rune Holmeå Iversen 35 år 
 29. sept. 4297 Ulrik Nielsen 30 år 
 11. oktober 4384 Kim Petersen 45 år 
 12. oktober 3271 Niels Hjørne 80 år 
 17. november 4312 Freyja G. Larsen 25 år 
 

 
Planlagte arrangementer i 2014 

 
3. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole  
??. januar   Skydning  Sæsonstart  DGI-byen 
17. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinspektøren 
22. marts   Skydning  Sæsonstart  Kalvebod / SKAK-huset 
30. april  18.30  Forening  Spisning Bjerget 
30. april  19.30  Foreningen  Generalforsamling  Bjerget (se side 7-9 & 16-23) 
4.-5. april 10.00 Sandbjerg  Oprydning efter storm Bjerget  
10. april/maj   Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget / Rude Skov 
27. maj  17.00  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 
5. juni  Hjemmeværn Rundvisning museum Tøjhusmuseet  
14. juni  Foren+Sky+Fsp AS-P7 København 
21. juni  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 
23. juni  19.00  Foreningen  Sct. Hans aften  Bjerget  
19. august  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 
16. august  Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 
------------------ 
9. september  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Skole (se side 14) 
27.-28. sept.  Skydning Universitetsmatch Oslo 
4.-5. oktober  Sandbjerg Efterårsklargøring Bjerget 
25. oktober  Skydning Sidste skydedag langdist. SKAK-huset 
25. oktober  Feltsport Skydning biathlon gevær Bjerget 
26. oktober  Skydning Pistol terræn Bjerget 
6. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 
7. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
??. december 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skole / ??? 
13. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

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

 

  

http://www.as-kbh.dk/
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Jeg håber, I alle har nydt den fantastiske 
sommer, der ved modtagelsen af dette blad, 
desværre er ved at gå på hæld. Til gengæld er 
der forhåbentligt tid og lyst til igen at kaste sig 
over vore mange forskellige AS aktiviteter. 
 
I dette nr. af bladet kan I bl.a. læse om Sct. 
Hans arrangementet, AS - P7/SKIF og fær-
diggørelse af renoveringsprojektet. 
 
Som bekendt blev AS - P7 aflyst sidste år, 
bl.a. fordi regimentet ikke længere ville priori-
tere at afsætte ressourcer til gennemførelse af 
konkurrencen. På et møde sidste år i august 
blev regimentet, deres idrætsforening (SKIF) 
xxx 

 
  

 
 

 
og AS imidlertid enige om at videreføre konkur-
rencen, men med et mindre ambitionsniveau 
fsva. middag og antal præmier. 
 
Det var derfor med en vis spænding, vi imøde-
så dette års AS - P7/SKIF konkurrence, der 
blev afholdt i Danmark den 14. juni. Den ”nye” 
konkurrence gik over al forventning. Efter aftale 
holdene imellem var antallet af deltagere redu-
ceret i en del af disciplinerne. Stævnet blev 
gennemført på Kalvebod med SKAK-huset som 
rammen om det sociale samvær. Feltsporterne 
gennemførte deres discipliner, med undtagelse 
af skydning, forskellige steder i Nordsjælland. 
 
Det er anden gang, vi i Danmark gennemfører 
konkurrencen på en dag, og det vil uden tvivl 
blive normen fremover. 
 
Alt i alt en meget flot gennemført konkurrence, 
som vi kan være stolte af. Det mest glædelige 
er imidlertid, at vi har fundet en form, hvorunder 
vi kan fortsætte vores mangeårige kontakt med 
vore svenske venner. 
 
Tak til alle deltagere og hjælpere.  

 
Formanden 

 
 

 

 

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 

 

 

 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - og for foreningen. 
Tilmeld dig kontingentbetaling via betalingsservice. 
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AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester. 
Slips # 135: Sherwood Foresters 

Købes direkte på www.bensonandclegg.com  
 

Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren 
4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk  

 

 
Historiebøger 
 

1911 Udsolgt 
1916 100 kr. 
1926 100 kr. 
1936 75 kr. 
1946 75 kr. 
1966 Gratis 
1981 50 kr. 
2002 Sandbjerg 100 kr. 
2010 AS-P7 100 kr. 
2011 150 år 100 kr. 
 
Sæt historiebøger (- 1911): 
 Tilbud: 600 kr. 
 
Ny sangbog 100 kr. 
Blazermærke 150 kr. 
Stofmærke 10 kr. 
Uglenål 50 kr. 
Sticker Gratis 

 
 
Købes hos kontoret 

4817 0017 / kontor@as-kbh.dk 
 

eller spørg i sektionerne 
og på Bjerget 

 

  
Efterlysning 

 
 
 

 
Web redaktør 
 
Foreningen efterlyser et medlem, der vil være bestyrelsen behjælpelig med at 
ajourføre foreningens hjemmeside bl.a. ved at indlægge nye artikler og billeder. 
 

Henvendelse til foreningens næstformand: Palle Skovhus Jensen, 
mail palle.jensen@gmail.com - mobil 4091 6222. 

  

http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
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mailto:palle.jensen@gmail.com
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Sct. Hans aften 2014  

Foreningen fejrede også i år Sct. Hans aften 
med middag, hyggeligt samvær og bål på 
Bjerget. Det var en stor fornøjelse, at anvende 
og fremvise de nyrenoverede faciliteter for de 
mange fremmødte deltagere. 
 
Feltsportssektionen havde arrangeret en ind-
bydende buffet og dækket flot op. 
 

Båltalen blev holdt af Høje Formand, der bl.a. 
talte om balancen mellem at bevare AS’s ker-
neværdier samtidig med behovet for udvikling 
af foreningen og evnen til at kunne tiltrække 
nye medlemmer. 
 

Sandbjerginspektøren havde taget ved lære af 
sidste års langsommelige båltænding. I år 
tændte bålet ved første forsøg og deltagerne 
xxxxxxxxxxx 
 

 
 
nød et ualmindeligt flot bål på en stille og tør 
midsommeraften med vores flotte lejr, der spej-
lede sig smukt i den nyoprensede sø. 
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Renovering af 
bygning 2 og 3 afsluttet 

 
Efter i 2009-10 at have renoveret bygning 1 og 
4 har det været foreningens ønske, at kunne 
bringe bygning 2 og 3 op til samme stade. 
Dette muliggjordes sidste efterår ved en gene-
røs donation fra A.P. Møller og hustru Castine 
Mc-Kinney Møllers fond til almene formaal.  
 
I et hektisk efterår kastede Sandbjerginspekti-
onen sig ud i arbejdet med at føre det projekt, 
som var blevet præsenteret på tidligere gene-
ralforsamlinger, ud i livet. Projektet blev detal-
jeret. Byggetilladelse søgt og opnået. Ud-
budsmateriale udarbejdet og udsendt. I be-
gyndelsen af januar måned i år modtog vi fire 
relevante tilbud og valgte det billigste fra Skou 
Gruppen i Hørsholm. Parallelt hermed gen-
nemførte inspektionen med hjælp fra Sand-
bjergere klargøring af bygninger ved fjernelse 
af inventar, nedrivning af profilbrædder på in-
dersiden af vægge og fjernelse af el- og vand-
installationer. Selve renoveringen gennemfør-
tes i perioden 17. februar - 19. maj, med ende-
lig færdigmelding til Rudersdal Kommune 27. 
maj. 
 
Projektet blev styret gennem ugentlige byg-
gemøder mellem byggeråd og håndværkerne. 
Dette tætte tilsyn gav mulighed for at klarlæg-
ge økonomiske råderum, når de opstod og 
iværksætte tillægsarbejder, som ellers skulle 
have været udført af inspektionen selv. En vir-
kelig lettelse som samtidigt gjorde det muligt 
at fastholde udgifterne til de projekterede 1,9 
mio. kr. 
 
Projektet omfattede en ny klimaskal, isolerede 
tage med mange Velux-vinduer, indvendig iso-
lering af støbte vægge og hulrumsisolering af 
de nyere, nye termodøre og termovinduer i 
gavlene, som kan låses op, så man ikke be-
høver at gå ind gennem køkkenet-opvask, og 
opgravning og isolering af gulvene, som des-
uden blev lagt i samme niveau. På lofterne er 
der indrettet 8-mands sovesale med rigtige 
xxxx 

 
 

 
 

Lejrens nye udseende med nye tage. 
 

 
 

Undermessen uden køjerne langs væggen 
 

 
 

En af de nyrenoverede 8 mands sovesale 
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senge og madlavningsfaciliteterne er opgrade-
ret til storkøkkenkrav. Det meste af køkkenin-
ventaret er tillige udskiftet eller suppleret. Un-
dermessens opklappelige køjer er veget for 
små borde og samtalehjørner med bløde so-
faer. 
 
Høje Sandbjerg lejren står nu som et moderne 
klubhus med faciliteter til op mod 40 mand, 
med lyse, luftige og komfortable messer og 
opholdsrum, med køkken, opvask og sanitære 
faciliteter, som er sunde og nemme at holde 
rene, og med fire velindrettede sovesale, som 
kan danne rammen om en tryg nattesøvn selv 
i koldt og vådt vejr. 
 
Med de exceptionelt smukke omgivelser på 
vores store og velholdte naturgrund er der 
skabt en fin ramme om foreningens mange 
aktiviteter såvel som det enkelte medlems fej-
ring af personlige mærkedage. 
 
Med undtagelse af Officersmessen og en me-
re sikker forsyning med elektrisk strøm, opga-
ver, som ikke har været med i renoveringspro-
jektet, men som inspektionen vil søge løst i 
den kommende tid, står lejren som gennem-
renoveret. Akademisk Skytteforening kan der-
for trygt se frem til lejrens 100 års jubilæum 
vel vidende, at foreningen har forvaltet Henri-
ette Barfred-Pedersens generøse gave til 
Akademisk Skyttekorps på bedste vis. 
 
Vi har nu en moderne lejr, som kan danne 
rammen om foreningens mange aktiviteter, og 
dermed også en lejr, som vi kan leje ud og 
dermed skaffe midler til drift, vedligeholdelse 
og ejendomsskatter uden at skulle bruge af 
medlemmernes kontingent. Og samtidigt vil 
det være muligt for medlemmerne at bruge lej-
ren til personlige mærkedage. 
 
Drømmen, hvis implementering begyndte for 
godt 10 år siden, synes nær ved at gå i opfyl-
delse, og ved det nært forestående 100 års 
jubilæum kan vi markere, at vi er klar til endnu 
100 år på Bjerget. Glæd jer. 
 
Men uden egen indsats går det ikke, så deler 
du glæden ved Høje Sandbjerg lejren, så 
meld dig som Sandbjerger og tag del i det 
nødvendige arbejde med driften. 

 

 
 

Fældning og opskæring 
af stormskadet træ 

 
I vinter fik vi skåret flere af de store vindfælder 
op, så stierne atter blev farbare. Men der er 
mange flere træer, som har ventet på, at 
inspektionen fik renoveret bygning 2 og 3 og 
igen havde kræfter til arbejdet i skoven. Men nu 
lyder skoven atter af motorsavens snerren.  
 
Det er især i området mellem Barfredstenen og 
Duckers ejendom, at der ligger mange 
vindskadede træer. De fleste er kun delvis 
faldet og har viklet sig ind i hinanden. De skal 
ned, dels af sikkerhedsgrunde og dels for at vi 
kan sælge træet. 
 
Har du lyst til at deltage, så meld dig hos 
Sandbjerginspektøren. Der er nok at tage fat 
på. Har du brændovn, er der muilighed for at få 
træ billigt på Bjerget. Træ i en-meter længder, 
ukløvede triller eller kløvet og tørret brænde. 
 

Se annoncen herunder. 

 
Har du brug for træ til din brændeovn, kan 
du få det på Bjerget. 
Det er løvtræ f.eks. birk, kirsebær eller bøg, 
afpasset dit behov f.eks. 
 

Opskåret i 1 meter længder 
 200 kr./rummeter 
Opskåret i ukløvede triller 
 300 kr./rummeter 
Tørt og kløvet fra brændeskuret 
 500 kr./rummeter 

 

Ring til kassereren Bo Scheibye 
2335 6822 og få en aftale. 
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AS P7/SKIF 
14. juni 2014 
 
Den 14. juni blev AS-P7 atter afviklet - denne 
gang med AS som værter. Det var med stor 
glæde og lettelse vi atter kunne byde vore 
svenske venner velkommen til dyst. Som be-
kendt måtte de aflyse sidste år, da regimentet 
valgte ikke længere at støtte AS-P7 og derfor 
overdrog til regimentets idrætsforening SKIF. 
 
En gammel feltsportskæmpe Stefan Mitkiewitz 
var holdleder havde stillet os et stærkt svensk 
hold med en blanding af gamle og nye deltage-
re. Holdet bestod af  

 Kalle Ekebjär,  

 Marcus Bill,  

 Fredrik Johansson,  

 Johan Nordin og  

 Sebastian Silverberg 
 
AS var også et overvejende ungt hold med  

 Troels Christiansen,  

 Ulrik Nielsen,  

 Christian Saxe,  

 Jørgen Udestue og  

 Carsten Sveding  
med Nis Schmidt som holdleder 
 
Disciplinerne 
 
Birger Hoff assisteret af Niels-Erik O. Hansen 
havde arrangeret en rigtig spændende feltskyd-
ning på pistol med både forskellige skydestillin-
ger, fremløb og meget begrænset tid til mange 
mål. Disciplin vinder: Christian Saxe. 

Fra Kalvebod drog vi til Pibe Mølle i Nordsjæl-
land hvor Vagn Lauersen assisteret af Jørgen 
Nielsen som afvikler havde lavet en super af-
standsbedømmelse og kortlæsning. Vagn var 
som altid uberettiget beskeden og bekymret for, 
om det nu var godt nok, og bange for at konkur-
rencen var for let. Det var dog som altid, når 
Vagn er involveret, fremragende! Alle selv de 
garvede ”kortnørder” blev udfordret og fik flere 
mm. Disciplin vinder: Troels. 
 
O-løbet var i Grib Skov ved Kagerup, hvor Peter 
Werling havde lavet en rigtig god, varieret og 
kuperet bane. De unge danske løver dominere-
de, mens de unge urutinerede svenske løver fik 
deres sag for og måtte revidere deres syn på 
det flade Danmark! Disciplin vinder: Ulrik tæt 
fulgt af Troels. 
 
Sidste disciplin var håndgranatkast, som blev 
afviklet på Bjerget. Stillingen i top, midti og i 
bunden var meget tæt, og derfor blev hvert kast 
vigtigt for den endelige placering: Disciplin vin-
der: Marcus Bill. 
 
Derefter kunne vi gøre den endelige stilling op. 
Vinder med 1 points marginal blev Troels foran 
Ulrik! Flot af Troels, som indhentede Ulrik med 
det sidste kast i håndgranat! 
 
Teknikprisen (skydning og kortlæsning) blev 
vundet af ”debutanten” Christian Saxe, og hold-
konkurrencen (de 4 bedste fra hvert hold) blev 
vundet overbevisende af AS. Dermed pryder 
faunen nu atter inspektørens kommode til stor 
fortrydelse for feltsportsinspektørinden. 
 
Dagen blev afsluttet med præmieoverrækkelse 
og buffet sammen med skyderne i SKAK-huset, 
hvor en god sportslig dag blev evalueret. 
 
Tak til Birger, NEOH, Vagn, Jørgen og Peter for 
super discipliner, som høstede stor ros fra alle 
deltagerne. 

Carsten Sveding 
 

 
 

Resultater 
se side 12 
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Pistolskydning på Kalvebod med markering 
 

 

 
Kortlæsning og 

afstandsbedømmelse 
ved Pibe Mølle 

 
 

 

    
 

Vinderen af O-løbet - Ulrik - og banelæggeren - Peter - og holdene i Grib Skov 
 

    
 

Individuel vinder - Troels - og vinderholdet fra AS - Jørgen, Carsten, Ulrik, Troels og Christian 
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Resultater AS-P7 - 14. juni 2014 
 

   Skyd- 
ning 

 

Afst. 
bed. 

Kort- 
læsn. 

O- 
løb 

Hånd- 
granat 

Samlet 
resultat 

Teknik- 
pris 

1 
Troels 
    Christiansen 
 

AS 38 4 14,4 41.38 16 113,8 52,4 

2 
Ulrik 
    Nielsen 
 

AS 28 4 18,5 40.32 24 114,8 46,5 

3 
Marcus 
    Bill 
 

P7 34 7 27,8 45.32 14 128,1 61,8 

4 
Christian 
    Saxe 
 

AS 16 10 17,0 62.40 28 133,4 33,0 

5 
Carsten 
    Sveding 
 

AS 29 5 22,1 75.17 16 147,3 51,1 

6 
Jørgen 
    Pedersen 
 

AS 19 12 26,2 67.12 24 148,3 45,2 

7 
Kalle 
    Ekebjär 
 

P7 26 15 20,8 67.34 24 153,1 46,8 

8 
Sebastian 
    Silverberg 
 

P7 19 11 31,7 104.27 22 188,0 50,7 

9 
Johan 
    Nordin 
 

P7 28 1 42,9 97.38 20 189,3 70,9 

10 
Fredrik 
    Johansson 
 

P7 38 9 29,7 90.38 24 191,1 67,7 

 
 Holdkonkurrence (4 deltagere) 1 AS 509,3 
  2 P7 658,5 

 
 
Resterende årsprogram 2014 - feltsport 
 

Fredag 26. september DM feltsport  Ved Skive 
 

Det er netop blevet ”uofficielt oplyst”, at DM feltsport arrangeres fredag 26. september med 
Skive Garnison som arrangør. Vi vil forsøge at arrangere fælles transport, ligesom vi for-
venter at der vil være overnatningsmulighed på Skive Kaserne 
Reserver datoen. Tilmelding skal ske til Jørgen Pedersen på udestue@gmail.com med 

oplysning om ønsket klasse, egen pistol eller lån, samt evt. EMIT. 

 

Lørdag 25. oktober Skydning biathlon gevær Bjerget 
 

Lør-/søndag 1.-2. november Biathlon World Cup Kolding 
 

Lørdag 6. december Bøftur Bjerget / Rude Skov Birger Hoff 

 
Aktiviteter med fed skrift arrangerer vi selv. 

  

javascript:opencompose('udestue@gmail.com','','','1')
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mest interessante. Der er flere medlemmer i AS, 
som har gjort tjeneste i Afghanistan, og i forbin-
delse hermed gennemgik Christian Øelund, fra 
AS’s skydesektion, hvilke opgaver han havde 
løst under sine tre udsendelser samt betydnin-
gen af en række af de udstillede genstande. Det 
omfattede, f.eks. simple ting som en feltration, et 
latrin samt en seng - normalt ting, hvis anven-
delse vi tager for givet, men som kan være gan-
ske udfordrende at anvende, når det er 70 gra-
der varmt. 
 

Det var således helt berettiget, da flere deltage-
re efterfølgende kunne konstatere, at AS havde 
været på Tøjhusmuseet på flere måder, og beg-
ge sider af glasmontren, den dag. 

 

4241 Christian Bergqvist 

 

AS på Tøjhusmuseet 
 

Mens andre fejrede Grundlovsdag med taler og 
frokoster, havde AS hjemmeværnssektion an-
lagt den alvorlige mine og gæstede Tøjhusmu-
seet for at høre om Danmarks krige siden mid-
delalderen. Tøjhusmuseet lægger i øjeblikket 
hus til tre interessante udstillinger med klare AS 
vinkler, omfattende en tematisk udstilling af 
Danmarks krige igennem 600 år, 1864-krigen 
samt krigen i Afghanistan.  
 

Under kyndig vejledning af Rune Iversen, nor-
malt Høje Kæft, men i øjeblikket museumsin-
spektør ved Tøjhusmuseet og hans kollega 
Jens Ole Christensen, ligeledes med en AS 
baggrund, fik vi en næsten 2 timer lang historisk 
gennemgang. En gennemgang, som lagde 
vægt på krigen set fra den menige soldats per-
spektiv igennem 600 år. Det medførte en over-
ordnet gennemgang af hærens opbygning og 
bevæbning, samt hvem som lod sig hverve til 
krigen og hvorfor. I modsætning til den senere 
tendens til at fremstille lejesoldaten, som en 
uciviliseret skikkelse, var det ofte håndværkere, 
som via militærtjeneste kunne opnå nærings-
brev og mulighed for at slå sig ned i en dansk 
by. Derved kunne der indirekte drages en paral-
lel til moderne tid og koblingen mellem borger-
rettigheder og pligten til at forsvare staten via 
værnepligten. 
 

Herefter gik vi nedenunder og fik gennemgået 
udvalgte ting fra 1864-krigen, eller anden Sles-
vigske Krig, som den normalt omtales. Selvom 
AS ikke deltog i krigen, havde den alligevel stor 
indflydelse på foreningen. Bl.a. var AS’s opret-
telse af Akademisk Skyttekorps en direkte mod-
reaktion på følelsen efter nederlaget af, at lan-
det hverken kunne eller skulle forsvares. AS 
kunne således efter dannelsen meddele kon-
gen, at man stillede korpset til disposition i til-
fælde af en mobilisering. Blandt de udstillede 
genstande var således en sektionsfører uniform 
fra Akademisk Skyttekorps. En uniform som i 
øvrigt var anvendt af en ung John Christmas 
Møller.  
 

Den sidste udstilling, udstillingen om krigen i 
Afghanistan, var måske på mange måder den 
xxxxxxxxxxxx 
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Sæson-
afslutning 

på Bjerget 
 

27. maj 2014 
  
 

Traditionen tro startede de fleste med gymna-
stikken i salen, denne gang på Korsager Sko-
le, hvorefter vi kørte op til Høje Sandbjerg.  

 

Her stødte endnu et par medlemmer til, så vi 
nåede op på et deltagerantal på 13.  
 

På trods af dette tal satte vi os fortrøstnings-
fuldt til bords i den flotte nyrestaurerede 
mandskabsmesse til højt smørrebrød, øl og 
snaps, alt sammen under iagttagelse af de 
ufravigelige ritualer med ølsang, helan og 
halvan m,m,  

 

Efter forslag fra Tholander havde gymnastik-
inspektionen besluttet, at et bæger fra 1908, 
som inspektionen havde fået overdraget af 
Palle Bruun, søn af tidligere AS medlem Aage 
Bruun, skulle overrækkes til Leif. Peter Lund 
foretog overrækkelsen, idet han takkede Leif 
for endnu en vel overstået sæson og hans 
ihærdige indsats for at holde os alle i form. I 
sin svartale undlod Leif da heller ikke at for-
mane os om at holde den ved lige sommeren 
igennem ved at lave øvelser derhjemme.  
 

Efter fanesangen drog vi hver til sit med et ”på 
gensyn til september”.  

 

 
 
Motionsholdet gør gymnastik tirsdag og fredag i perioden september - medio maj. 
 

 Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30  
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7,  
drengesal 105 (indgang B i skole-
gården og ½ trappe ned!).  

 

 Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 
Korsager Skole, Husum, indgang Gislin-
gevej 16 (fælles indgang kl. 17.00 præcis 
og fælles udgang ca. kl. 18.20). 
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82. konkurrence 
AS P7/SKIF 
14. juni 2014 

 
Efter pause i 2013, blev konkurrencen mod P7 
genoptaget i år. I år og fremover er det Skytte- 
ock Idrottsföreningen, P7/SKIF, der afholder 
konkurrencerne. Tidligere blev konkurrencer-
ne afholdt af Södra Skånska Segementet, P7. 
 
Alle skydekonkurrencer, dele af feltsport kon-
kurrencen og middagen om aftenen blev afvik-
let på Københavns Skyttecenter, som derfor 
også var det naturlige mødested. 
 
Omkring kl. 08.30 var alle svenskere ankom-
met. Høje Formand bød velkommen, flagene 
blev hejst og holdene formeret. 

 

Baneskydning, riffel 
 
3793 Morten Hammer var holdleder og bane-
kommandør for riffelskytterne med 4369 Svend 
Ebbensgaard som hjælper. Svenskerne stillede 
med 6 mand og danskerne med 7. Det blev af-
talt, at de 6 bedste skytter på hvert hold talte. 
 
Efter den obligatoriske præsentation kom den 
svenske hovedskydning på 300 m i gang. Des-
værre drillede markeringsanlægget skytterne, 
så adskillige skytter måtte vente flere minutter 
på deres markeringer. Det håber vi på, at Skyt-
tecentret har styr på, inden vi om to år igen skal 
afholde konkurrencen i København . Efter den 
indledende forvirring blev den svenske hoved-
skydning gennemført. Svenskerne lagde ud i 
suveræn stil ved at besætte de tre første plad-
ser. Den foreløbige stilling i holdskydningen var 
herefter 757 til P7 og 734 til AS - gys!  
 
Herefter forlagde vi til 200 m banen, hvor det 
lykkedes at indhente lidt af det tabte, men resul-
tatet blev, at P7 vandt baneskydningen med 
1535 p mod AS med 1524 p. Vi kipper med det 
svenske flag og ønsker P7 til lykke!  
 
Individuelt vandt Anders Petersson både 
svensk og dansk hovedskydning og vandt der-
med baneskydningen sammenlagt med 285 p. 
mod nr. to, 4315 Regin Gaarsmand med 269 p. 

 

 
 

Høje Formand byder alle deltagerne velkommen uden for SKAK-huset 
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En nærmere analyse af resultaterne viser, at 
vi især taber mange point til svenskerne i den 
anden serie liggende på 300 m. Som altid er 
der dog flest point at hente i stående. Vi må 
træne målrettet i 2015! 
 

Resultat - se side 20. 
 
Baneskydning, pistol 
 
På pistol var 4159 Christian Øelund bane-
kommandør og holdleder med sin far, 4392 
Jens Øelund som hjælper. 
 
AS stillede efter de på forhånd aftalte regler 
med fem skytter på pistol. Heraf to ”udlændin-
ge”, 4111 Christoffer Jespersen fra Nordnorge 
og 4151 Mathias Hertz fra Ålborg/Odense. 
Desværre kunne P7 kun stille med tre skytter. 
Det er værd at bemærke, at traditionsbevare-
ren, överstelöjtnant Sigvard Andersson stillede 
op som den ene af de tre skytter, så P7 kunne 
stille hold. Hatten af for det! 
 
Vi havde i år valgt at beskære programmet for 
sportspistol og militær hurtigskydning til en 
halvmatch, så vi også kunne nå en lille kon-
kurrence på faldmål inden frokost.  
 
Da svenskerne kun stillede med de tre tællen-
de skytter, og ikke havde nogen resultater at 
kaste bort, var der ikke nogen tvivl om holdre-
sultatet, AS vandt alle tre skydninger. Indivi-
duelt vandt Alexander Khalileev sportspistol 
og Christoffer Jespersen militær hurtigskyd-
ning. 
 
Jeg synes især, det er værd at bemærke Chri-
stoffer Jespersens resultat på militær hurtig-
skydning. 99, 98 og 93 p på 10/8/6 sek. er 
uden underdrivelse et helt fantastisk resultat. 
 
På faldmål skød Camilla Mitkevitz to gode re-
sultater og sikrede sig sejren foran Alex 
Datcu. 
 

Resultat - se side 21 og 22. 
 
Frokosten var tilrettelagt af 4150 Betina Lyn-
nerup. Der blev serveret lun levepostej og en 
ualmindelig vel tilberedt kylling bacon sand-
wich, mums! 

Terrænskydning riffel og pistol 
 
Efter frokosten gik vi i gang med terrænskyd-
ninger på både riffel og pistol. 
 
På riffel var der tale om en relativt almindelig 
terrænskydning, idet en af banerne dog var 
med anvendelse af vendeanlægget på pistol, 
hvor skytterne måtte finde ud af, hvordan de 
ville placere seks skud på fire vendinger af 
skiven. 
 
Resultatet blev nok en gang, at Anders Pe-
tersson slog fast, at han er den suverænt bed-
ste skytte i AS-P7 konkurrencerne over de se-
nere år. Også her placerede 4315 Regin 
Gaarsmand sig som en solid runner-up. 
 
Det lykkedes til dels AS at få revanche ved at 
tage hold sejren med 15 point foran P7 på de 
seks tællende skytter. 
 

Resultat - se side 20. 
 
Det samlede resultat for riffelskydningerne 
fremgår af indplaceringen til konkurrencen om 
Agnete Rumps Hæderspris, som Anders Pet-
tersson igen vandt sikkert. 
 

Samlet resultat riffel - se side 21. 
 
På pistol foregik skydningen ved at gå frem og 
tilbage mellem 8 og 40 m afstand fra skiverne 
og lade vendeanlægget sørge for udfordrin-
gerne. 
 

Resultat - se side 22. 
 
Med 4195 Alex Datcu som vinder lykkedes det 
på pistol at få fire forskellige vindere i de indi-
viduelle konkurrencer. 
 
På hold var der ingen tvivl om, at sejren gik til 
AS, da svenskerne jo ikke havde nogen resul-
tater at smide væk: 
 

Samlet resultat pistol - se side 22. 
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 AS-riffelholdet P7/SKIF riffelholdet 
 Ola, Regin, Freyja, Thomas, Peter, Lars og Svend Pär, Bengt, Anders, Sven-Ola, Adolf og Sven 
 
 

    
 

 Christian leder pistolskydningen Markering 
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Formandsskydningen 
 
Ud på eftermiddagen dukkede Høje Formand 
op på skydebanen efter at have været ude at 
se feltsporterne konkurrere. 
 
Formandsskydningen står herefter mellem 
formanden for SKIF, Pär Olanders og Høje 
Formand, 3849 Aksel Iversen. 
 
Efter en hård dyst måtte Høje Formand stræk-
ke våben og affinde sig med placeringen som 
næstbedst af de to skytter. Det skal dog med-
gives, at formanden for SKIF havde smugtræ-
net hele dagen ved at deltage i riffelkonkur-
rencen. 
 

Næstsidst 
Pär Olanders P7 45 

Næstbedst 
Aksel Munk Iversen AS 41 

 
 
 
VIP-program 
 
Da de svenske VIP’er begge deltog i skydnin-
gerne: 
 

 SKIF-formanden Pär Olanders 
 på riffelholdet 

 Traditionsbærende Sigvard Andersson 
 på pistolholdet 
 
og da X³-formand Mogens Løppenthien var 
forhindret i at deltage, bestod VIP-gruppen 
kun af 
 

 Høje Formand, Aksel Munk Iversen 

 X²-formand - Steen Kledal og 

 X-formand Erling Heidler. 
 
De så først på skydningerne - feltsport, riffel 
og pistol - på Kalvebod, hvorefter de kørte til 
Nordsjælland og - lidt forsinket - så stedet, 
hvor feltsporterne havde haft afstandsbe-
dømmelse og kortlæsning ved Pibe Mølle. 
 
Her spiste de frokost, og så derefter oriente-
ringsløbet i Grib Skov, hvorefter X-formanden 
forlod selskabet, da han af private grunde var 
forhindret i at deltage om aftenen. 

 
 

Formandsskydning 
Thomas assisterer Høje Formand, 

mens Pär Olanders må klare sig selv 
 
 
 

 
 

X-formanden taler med Sigvard 
Andersson ved pistolskydningen 

 

 
 

X²-formanden og Høje Formand spiser frokost 
ved Pibe Mølle med Jørgen Nielsen,  
som var medarrangør af afstands- 

bedømmelse og kortlæsning 
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Middag og præmieuddeling 
 
Mens skytterne slappede af i det gode vejr, 
arbejdede 3901 Per Bannow med at forberede 
aftenens middagsmåltid: 
 

 Grillstegt partyskinke og grillstegte squash 
med portobello svampe ovnstegt med ba-
silikum tomater og frisk mozzarella, 

 Lun æbletærte med friske jordbær og va-
niljeis. 

 
Det var bare helt fantastisk! 
 
Efter middagen blev der uddelt præmier for 
dagens indsatser. Selv om det med svensker-
ne var aftalt, at der ikke skulle være nær så 
mange præmier, som tidligere, synes jeg, at 
der var mange at uddele.  
 
Desværre må jeg indrømme, at jeg havde 
glemt at fremfinde de holdpokaler, som hører 
sig til. 

3745 Finn Scheibye 
 
 
 

 
AS-pistolholdet har modtaget pokalen 

Mathias, Christoffer, Alex, Lars og Alexander 

 
 

Foran SKAK-huset - en øl før middag. 
Stående i lys skjorte: Niels Schou, 
som var med for 64. gang i træk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middag i SKAK-huset 
Finn finder sangbogen frem 
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Baneskydning - riffel 
 

 SVENSK DANSK I ALT 

  
L 1 L 2 

KN/ 

ST 
SUM PL L KN ST SUM PL TOT 

TOT 

-PL 
 

Anders Petersson P7 46 50 45 141 1 50 47 46 143 1 284 1 

Regin Gaarsmand AS 45 48 35 128 4 48 45 48 141 2 269 2 

Pär Olanders P7 48 45 39 132 2 48 47 35 130 6 262 3 

Ola Hvamstad AS 46 44 37 127 5 47 47 38 132 5 259 4 

Lars Worsaae AS 41 41 36 118 10 50 44 43 137 4 255 5 

Bengt Bengtsson P7 40 48 26 114 12 49 48 43 140 3 254 6 

Sven Wildmark P7 49 48 32 129 3 49 40 35 124 11 253 7 

Svend Mørup AS 45 44 35 124 6 47 49 32 128 8 252 8 

Peter Baasch AS 47 45 30 122 7 48 40 36 124 12 246 9 

Adolf Andersson P7 42 47 32 121 8 48 48 28 124 10 245 10 

Thomas Fjeldborg AS 47 45 23 115 11 48 42 38 128 9 243 11 

Freyja G. Larsen AS 41 43 29 113 13 47 44 39 130 7 243 12 

Sven-Ola Jönsson P7 48 46 26 120 9 46 37 34 117 13 237 13 
 

 

 Hold baneskydning  P7 1.535 
   AS 1.530 
 

Terrænskydning - riffel 
 

  
St1 

lig. 

St2 

kn. 

St3 

lig. 

St4 

lig. 

St5 

lig. 

St6 

kn. 
SUM IND FIG PL 

 

Anders Petersson P7 6 3 2 3 3 3 3 3 3 6 35 59 10 1 

Lars Worsaae AS 6 3 2 3 3 3 3 3 3 5 34 48 10 2 

Regin Gaarsmand AS 5 3 3 3 3 3 3 2 2 6 33 42 10 3 

Peter Baasch AS 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 32 35 10 4 

Bengt Bengtsson P7 5 2 3 3 1 3 3 3 3 5 31 42 10 5 

Ola Hvamstad AS 5 3 1 3 3 2 3 3 3 3 29 39 10 6 

Svend Mørup AS 5 1 0 3 3 3 3 3 2 5 28 41 9 7 

Sven Wildmark P7 5 2 1 3 3 2 3 2 3 3 27 45 10 8 

Sven-Ola Jönsson P7 4 3 2 1 3 2 2 3 3 4 27 37 10 9 

Thomas Fjeldborg AS 5 1 1 3 3 3 3 2 3 2 26 42 10 10 

Pär Olanders P7 5 2 0 3 2 3 3 2 2 4 26 42 9 11 

Freyja G. Larsen AS 4 1 1 2 2 3 2 2 3 1 21 31 10 12 

Adolf Andersson P7 3 2 1 3 2 2 3 0 0 5 21 23 8 13 
 

 

 Hold terrænskydning  AS 182  
   P7 167 
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Samlet resultat 

 

Riffelskydning 

AS-P7 2014 
 

  PLADSCIFFER 

  BANE TERRÆN I ALT 
     

Anders Petersson P7 1 1 1 2 

 Agnetes hæderspris 

Regin Gaarsmand AS 2 2 3 5 

Lars Worsaae AS 3 5 2 7 

Ola Hvamstad AS 4 4 6 10 

Bengt Bengtsson P7 5 6 5 11 

Peter Baasch AS 6 9 4 13 

Pär Olanders P7 7 3 11 14 

Sven Wildmark P7 8 7 8 15 

Svend Mørup AS 9 8 7 15 

Thomas Fjeldborg AS 10 11 10 21 

Sven-Ola Jönsson P7 11 13 9 22 

Adolf Andersson P7 12 10 13 23 

 Freyja G. Larsen AS 13 12 12 24 

 
 
 
 
 

Pistolskydning 
 

Sportspistol Prc. Duel I alt Plac.     
         

Alexander Khalileev AS 141 136 277 1  Sportspistol hold  

Mathias Hertz AS 143 129 272 2  3 bedste  

Christoffer Jespersen AS 139 133 272 3  AS P7  

Camilla Mitkiewitz P7 131 133 263 4     

Alex Datcu AS 126 137 263 5  277 263  

Bengt Åke Almlund P7 129 120 249 6  272 249  

Lars Hartmann AS 120 118 238 7  272 170  

Sigvard Andersson P7 90 80 170 8  821 682  

 

Militær hurtigskydning 10 
sek. 

8 
sek. 

6 
sek. 

I alt Plac. 
    

          

Christoffer Jespersen  AS 99 98 93 290 1  Mil hurtig hold  

Alex Datcu AS 92 86 94 272 2  3 bedste  

Camilla Mitkiewitz P7 92 88 92 272 3  AS P7  

Alexander Khalileev AS 96 88 86 270 4     

Mathias Hertz AS 90 88 85 263 5  290 272  

Lars Hartmann AS 94 87 79 260 6  272 215  

Bengt Åke Almlund P7 66 64 85 215 7  270 204  

Sigvard Andersson P7 75 74 55 204 8  832 691  
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Faldmål 1. 
serie 

2. 
serie 

3. 
serie 

I alt Plac. 
    

          

Camilla Mitkiewitz P7 28 31 9 68 1  Faldmål  

Alex Datcu AS 33 16 17 66 2  3 bedste  

Christoffer Jespersen AS 17 19 18 53 3  AS P7  

Mathias Hertz AS 12 23 9 44 4     

Lars Hartmann AS 1 10 -2 9 5  66 68  

Bengt Åke Almlund P7 -3 -5 -25 -33 6  53 -33  

Alexander Khalileev AS -15 -15 -5 -34 7  44 -66  

Sigvard Andersson P7 -25 -16 -25 -66 8  164 -31  

 

Terrænpistol Træf Skive Ring I alt Plac.     
          

Alex Datcu AS 33 29 16 62 1  Terrænpistol  

Mathias Hertz AS 31 27 37 58 2  3 bedste  

Christoffer Jespersen AS 31 24 7 55 3  AS P7  

Lars Hartmann AS 28 24 16 52 4     

Alexander Khalileev AS 25 23 0 48 5  62 47  

Camilla Mitkiewitz P7 24 23 7 47 6  58 37  

Bengt Åke Almlund P7 24 13 24 37 7  55 28  

Sigvard Andersson P7 10 12 17 28 8  175 112  

 

Samlet pistol INDIVIDUEL SP MH FM TN Plac.  Samlet pistol HOLD  
           

Alex Datcu AS 5 2 2 1 10   AS P7  

Christoffer Jespersen AS 3 1 3 3 10      

Mathias Hertz AS 2 5 4 2 13  Sportspistol 821 682  

Camilla Mitkiewitz P7 4 3 1 6 14  Militær hurtig 832 691  

Alexander Khalileev AS 1 4 7 5 17  Faldmål 164 -31  

Lars Hartmann AS 7 6 5 4 22  Terrænpistol 175 112  

Bengt Åke Almlund P7 6 7 6 7 26   1992 1454  

Sigvard Andersson P7 8 8 8 8 32      

 

 

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 15.45, 

hvor vi mødes på 200 m eller 300 m banen af-

hængig af dagens skydning. Alle skydninger 

skydes på den internationale ringskive (indstil-

ling A10 på 200 m anlægget). 

 

Resultater fra 300 m aftenstævner og øvrige 

åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydnin-

gen, men tæller kun til foreningens øvrige 

skydninger, hvis skydningen er skudt på for-

eningens træningsdag. Efter aftale kan skyd-

ninger til skyttekongeskydningen i enkelte til-

fælde skydes søndag. 

 

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi 

over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træ-

ningsmetoder, resultater samt løst og fast. Am-

munition kan efter aftale købes hos undertegne-

de. 

 

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, 

men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, af-

taler jeg nærmere med en anden AS skytte. 

 

Med skyttehilsen og vel mødt 

3745 Finn Scheibye 
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Skydeprogram for langdistance - efterår 2014 
 
Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/ 
  tilmelding/bemærkninger 
 

Onsdag 13. august Aftenstævne, 300m. kl. 16-19 

 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 
 

Lørdag 16. august 

 

1. skydedag,  
200m, 5.xxx 3x5 skud 
 

 

Søndag 17. august Geværterræn Hanebjerg 

 

Tilmelding til 
mhammer@post3.tele.dk 
 

Lørdag 23. august 

 

4. Foss,  
15 skud liggende, 300 m 
 

 

Onsdag 27. august Aftenstævne, 300m. kl. 16-19 

 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen. 
 

 

Lørdag 30. & 
søndag 31. august 
 

DM geværterrænskydning  
individuelt og hold, Borris 

Tilmelding til  
mhammer@post3.tele.dk 

 

Lørdag 30. august 
 

200m, alm. træning De der ikke deltager i DM terræn 
 

Tirsdag 2., torsdag 4. & 
lørdag 6. september 
 

DDS-S mestersk. 25 m pistol,  
50 m, 200 m og 300 m riffel 

Alle DDS skydninger på pistol og riffel. 

Lørdag 6. september 3. xxx, 3x5 skud, 200 m 

 

Erstatning for den i foråret ikke skudte 
skydning 
 

Lørdag 13. september 

 

Collet pokalen,  
3x10 skud, 300 m  
 

Træning til Unimatch 

Lørdag 20. september 
 

6. xxx, 3x5 skud, 200 m 
 

 

Lørdag 27. & 
søndag 28. september 

DM 50 m, 200m og 300 m,  
Vingsted 

 

DDS DM, Vingsted. 25m, 50m,  
200m 300m.  
Tilmelding til Finn@Scheibye.dk 
 

Lørdag 27. & 
søndag 28. september 

 

Unimatch i Oslo mod  
AS Århus og ASL Oslo. 
Riffel og pistol. 
 

Langdistance riffel og terrænskydning 
pistol. Nærmere om tilmelding kom-
mer senere. 

Lørdag 4. oktober 

 

5. Foss,  
15 skud liggende, 300 m 
 

 

Lørdag 11. oktober 
 

7. xxx, 3x5 skud, 200 m 
 

 

Lørdag 18. oktober 

 

5. Foss,  
15 skud liggende, 300 m 
 

 

Lørdag 25. oktober 

 

Sidste skydedag 
8. xxx, 3x5 skud 200 m 
 

Point til Schmiegelow pokalen tæller 
dobbelt 
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Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


