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Forside: Dengang et halvbatteri (HBT) bestod at 3 pjecer. Foto. Kurt Lisbjerg 

MÅNED    AKTIVITET DATO 

FEBRUAR 

Artilleristen udkommer 
Veteran Café Skive 
Skydning Nørrejyske 
Generalforsamling Nordvestsjælland 
Skydning FYN 
Skydning Nordjylland 
Generalforsamling. Sydsjælland &  Møn-Bogø 
Veteran Café Skive 
Skydning Nørrejyske 
Skydning FYN 

1. FEB 
10. FEB 
11. FEB 
12. FEB 
12. FEB 
15. FEB 
20. FEB 
24. FEB 
25. FEB 
26. FEB 

MARTS 

Deadline Artilleristen 
Generalforsamling Helsingør 
Generalforsamling KARS 
Veteran Café Skive 
Generalforsamling FYN 
Generalforsamling Nørrejyske 
Generalforsamling Midtsjælland 
Skydning Sæsonafslutning Generalforsamling Nord-
vestsjælland 
Fugleskydning Nordjylland 
Veteran Café Skive 

1. MAR  
5. MAR 
7. MAR 
8. MAR 

11. MAR 
14. MAR 
15. MAR 
21. MAR 

 
21. MAR 
22. MAR 

APRIL 

Skydeafslutning Nørrejyske 
Artilleristen udkommer 
Veteran Café Skive 
Veteran Café Skive 

1. APR 
4. APR 
6. APR 

20. APR 
 

Formandens Nytårshilsen. 
 

Godt nytår til jer alle. Et nyt foreningsår står nu for døren og jeg 
håber vi må få et godt år med mange gode oplevelser lokalt. Vi 
kan se frem til at fejre endnu en forening, Nordvestsjælland, der i 
år kan fejre deres 100 års jubilæum. 
 

Lad 2016 blive året, hvor vi markerer os markant i Danske Sol-
daterforeningers Landsraads Pokal skydning, der kræver, at i til-
melder jer til Landsformanden og her kan få yderligere oplysnin-
ger om såvel skydning som hvorledes vi gør mht. deltagergebyr 
og skiver. I kan skyde denne samtidig med DF Pokalskydning, så 
der er ingen undskyldning for, ikke at deltage. 
 

Vær opmærksom på, at snart de fleste kommuner afholder Flag-
dag i anledning af vore udsendte styrker og bak op om disse ar-
rangementer med jeres fane. Vore soldater fortjener al den mar-
kering og respekt vi kan give dem, så på forhånd tak for jeres 
deltagelse. 
 

Jeg glæder mig til at møde jer rundt om i landet og ser frem til et 
spændende år for DF og deres lokalforeninger. God arbejdslyst. 
 
Preben Sloht  
Landsformand 
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Nytårshilsen 

Vær hilset artillerister. 
 

Jeg har endnu en gang fået den ære at skrive 
foreningens nytårshilsen. 2015 var spræng-
fyldt af aktiviteter, og der er intet der tyder på, 
at 2016 vil være en undtagelse herfra. I det 
gamle år har vi været på øvelse eller uddannel-
se både i Letland, Litauen, Tjekkiet, Spanien 
og selvfølgelig i Danmark. Det har spændt bu-
en hårdt, men afdelingen har selvfølgelig løst 
opgaverne tilfredsstillende. 
 

Det gik jo som bekendt ikke så godt med an-
skaffelse af nye kanoner, som vi nok havde 
påregnet, da vi gik ind i 2015. Omvendt ser 
det lige i øjeblikket lidt lyst ud igen, og jeg 
påregner, at forligskredsen tager en beslutning 
indenfor det første halve år. Ligeledes er der 
også lys forenden af tunnelen for så vidt angår 
det tunge mortersystem. Der ser altså for tiden 
ud til, at der kommer snarlige løsninger på så-
vel vores 155 som vores 120 mm. systemer. 
En særdeles tiltrængt udskiftning, som vi gen-
nem flere år har set frem til. 
 

Der er som sagt intet, der tyder på, at aktiviteterne bliver mindre i året, der kommer. Ud over 
forberedelserne til de ny skytssystemer, vil året også være præget af opstilling af ildstøtte-
bidrag til VJTF. VJTF står for Very High Joint Task Force, og er NATO's nye opstilling af 
en meget hurtig udrykningsstyrke, som umiddelbart skal kunne udsendes til et kriseområde. 
Styrken skal være klar og kunne indsættes i hele 2017. Afdelingen har således et år til at få 
bidraget klar. Ligeledes vil vi fortsat i det nye år, skulle have et stigende antal artillerister 
udsendt til Irak. En opgave, der ikke er stor opmærksomhed omkring, men seriøs og nødven-
dig. Respekt. 
 

Feltartilleriforeningen og 1. Danske Artilleriafdeling har forsøgt at forbedre samarbejdet væ-
sentligt i 2015. Således kunne vi med relativt kort varsel få iværksat et besøg under én af af-
delingens skarpskydninger i Oksbøl. Nu var det selvfølgelig ikke mig, der var gæst, og er 
derfor heller ikke den rette til at vurdere, hvorvidt besøget var en succes eller ej. Men de til-
bagemeldinger vi umiddelbart fik, var endda særdeles positive. Det er vist noget, vi roligt 
kan arbejde videre med i det nye år. Omvendt havde vi hjælp ved Sankte Barbara. Forenin-
gen hjalp os med, at få kåret den bedste befalingsmand og årets artillerist. Tillykke til dem 
og tak til jer. 
 

Afslutningsvis vil jeg selvfølgelig gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle et godt nytår. 
Udnyt det ny år til at anvende nogle af foreningens artilleritilbud samt hold dig opdateret på 
Facebook hos 1. Danske Artilleriafdeling. Godt nytår. 
 
P-E. E. Andersen 
Oberstløjtnant 
Chef 1. Danske Artilleriafdeling 



 

               Landsskydning & Landsnyt 
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.Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL)  
Landsskydning på 15 meter 2016 

 
Pokalskydningen på 15 m for Landsforeningerne under DSL er nu i fuld gang og skydeudvalget minder 
om, at resultater og betaling for deltagende skytter skal være Skydeudvalget i hænde 

senest 15. marts 2016. 
 
Derfor skal resultaterne være undertegnede i hænde senest den 10. marts 2016 sammen med betaling for antal 
deltagende skytter. 
 
Der er udsat en vandreplakette, hvori vinderens navn indgraveres. 
Plaketten uddeles ved Landsrådsmødet den 16. april 2016. 
Se i øvrigt Proportionerne under pkt. ”Proportioner for 15 m. Skydning, der findes nederst på DSL hjemmeside 
www.soldater.dk - under ”Skydning” ved at klikke på ”Klik her”. 
 
Tilmeldingsblanketten finder du også her og åbnes/udskrives ved at klikke på ”Klik her”. Den udfyldes af Lo-
kalforeningen og underskrives af kontrollanten inden indsendelse til undertegnede, der laver en samlet indbe-
retning til DSL Skydeudvalg. 
 
Husk at medsende deltagergebyr på kr. 50,00 med skydekort (alm./elektroniske) og deltagerliste. 
 

Foreningerne opfordres til at deltage i landsskydningen med så mange 
skytter som muligt, så vi kan få en spændende Pokalskydning. 

 

God fornøjelse og held og lykke med resultaterne. 
 

God jul og Godt Nytår 
 

Preben Sloht 
Landsfornand 

Danske Feltartilleriforeninger 
Frilandsvej 15 

7800 Skive 
Tlf.: +45 2395 2370 

Mail: preben.sloht@gmail.com 
 
NB!   I 2015 vandt Nørrejyske Feltartilleriforening plaketten så vi har noget at leve op til. 
          Har i spørgsmål, så ring eller skrive til mig. 

Information fra Hovedbestyrelsen 
 

Ny hjemmeside i luften. 
Under adressen www.df-art.dk kan du finde vores nye 
hjemmeside.  
Den er stadig under konstruktion, men er et væsentligt led i 
vore tanker om på sigt, at informere via elektroniske midler. 
Som i kan se under Lokalforeninger, så har vi medtaget 
links til jeres hjemmesider og er i interesserede i at få jeres 
side med, så kontakter i blot Webmasteren, så finder vi ud 
af og få linket ud på siden. 
Har du ideer eller føler du, at der mangler noget på siden så 
skriv til undertegnede så tager vi det op. Det samme gælder, 
hvis du finder fejl på siden. 
 

Velkommen på www.df-art.dk. 
 

Preben Sloht / Webmaster 
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Landsskydning & Landsnyt 

Kære skytteformænd 
 
Jeg er blevet bedt om at overtage D.F. landsskydning, hvilket jeg har sagt ja til, men det er en stor byrde at over-
tage efter en mand som Curt, der har haft så stort et arrangement, igennem mange år. 
 
Jeg vil gerne starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Jørn Michaelsen, 65 år, er gift med Lena og har været 
med i Nordvestsjællands Feltartilleriforening siden 2001. Allerede året efter blev jeg valgt ind som suppleant i 
bestyrelsen og et år senere ind som bestyrelsesmedlem. Jeg har siden 2010 været skytteformand, med et bierhverv 
i bestyrelsen som fanejunker. 
 
Jeg håber selvfølgelig på, at vi kan fortsætte i den ånd, som Curt har skabt og der støttes op om D.F landsskyd-
ningerne med samme entusiasme, som de tidligere år.  
 
Jeg har ikke tænkt mig at ændre noget ved skydningerne, men der er altid et lille men. Det er der også her, for jeg 
vil bede de foreninger der skyder på skiver, om selv lægge skiver til, da portoen fremover ellers vil kræve at pri-
sen for deltagerne sættes op. Det eneste der kræves er, at hver skytte får fem skiver med fortløbende numre og 
første skive mærkes med navn og ”prøveskive”. Ellers skydes der som  vanligt tyve skud med fordeling på to 
skud pr. skive. Efter endt skydning udfyldes medsendte liste og alle kort returneres incl. prøveskive . 
Skydninger skal være afsluttet og skiver sendt til mig senest 21. marts. Resultatet meddeles som altid på repræ-
sentantskabsmødet der i 2016 først afholdes midt i juni. 
 
Dette indebærer også at foreningerne, uanset om der skydes på  skiver eller elektronisk, blot skal meddele hvor 
mange skytter, der deltager, via mail eller telefon. 
 
Prisen er stadig 10 kroner pr. skytte og et foreningsgebyr på 40 kroner, uanset antallet af deltagende skytter.  
 

D.F.  
Landskydning  
2015/2016           
Antal skytter  
    
D.F pokal:  
Nordvestsjælland   
6 
 
C.A. pokal:  
Nørrejyske-Skive  
4 
 
Midtsjælland     
9 
 
Ikke nævnte foreninger    
Mindst 3 skytter 
 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Michaelsen 
Roedsvej 3 
4300 Holbæk 
Mail:  
mic@familie.tele.dk  
eller jrm@bane.dk 
Mobil: 40301295 



 

 Sct. Barbara Parade i Oksbøl den 4. december 2015 

6 

 
Landsformanden taler til paraden. 
 
Landsformanden var, af vor skydende enhed 1 DAA, inviteret til Sct. Barbara paraden, der blev afholdt den 4. 
december ved Mindestenen i Oksbøllejren. 1. Batteri var egentlig på øvelse, men fik lov til at afbryde den for at 
deltage i paraden således at afdelingen var fuldt repræsenteret. Paraden blev af chefen, OL P-E. E. Andersen, 
meldt af til chefen for HKIC, OB O. Bering, der herefter kommanderede "Hejs flaget"  og gav derefter ordet til 
AC for en kort tale for Sct. Barbara, der afsluttedes med "Dansk Løsen". Dejligt at smage korditten igen. 
Herefter blev jeg kaldt frem for at tildele 2 artillerister en hædersgave for deres indsats i årets løb, en tradition 
som vi i samarbejde med 1 DAA vil udbygge de kommende år. I min tale til afdelingen nævnte jeg muligheden 
for og ønsket om, at de unge artillerister vil benytte vort blad "Artilleristen" til at berette om, hvordan det er at 
være artillerist i dagens Danmark. 
Herefter gik jeg over til det glædelige og kaldte to totalt uforberedte artillerister frem, og beordrede dem til at 
træde an. Jeg skulle nu tildele dem en hædersgave og jeg nævnte flg.: 
OS M.K. Fredberg, OBM/JFC modtager gaven som Bedste befalingsmand idet han bestrider sin funktion ud 
over hvad man kan forvente, han påtager sig opgaver for at få enderne til at nå sammen og han besidder en seri-
øsitet og kvalitet i sit job, der gør ham respekteret både af ligestillede som foresatte. Han er af de faste klipper 
vi har så stort behov for i en daglig dag, hvor recourserne er knappe. HJERTELIGT TILLYKKE med hæderen. 
MGGF, OKS-1 R.E. Harwood, SF/
LMTSEK har gennem længere tid be-
stridt funktionen forbilledligt og med 
stort engagement. I det daglige uddanner 
han sine kolleger så alle har et højt stade 
og sørger for, at løse opgaver på laveste 
niveau. Han har bevist flere gange, at han 
kan holde hovedet koldt i stressede situa-
tioner og sørger for at holde humøret 
oppe under selv langvarige øvelser som 
det var tilfældet i både Letland og Spani-
en. Han er en rigtig artillerist - ulastelig i 
såvel væremåde som holdning og frem-
står som en rollemodel for hans kamme-
rater. 
 

HJERTELIGT TILLYKKE  
med hæderen. 
Preben Sloht, Landsformand 
 
 



 

 

for at fejre dagen, 
som vanen tro 
blev hyggelig. 

Fortsættes side 10 
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Sct. Barbara    
4 december 2015        
KARS 
 

Stemningsbille-
der fra fejring af 
Sct. Barbara.  
 

Omkring 30 
”gamle” KAR- 
folk var mødt op 

REGION 
ØST 

Kongens  
Artilleri 
regiments  
Soldater 
forening 

J.O. Larsen 
Ådalsparkvej 49 
1.tv.  
2970 Hørsholm  
Tlf. 45 86 05 18, 
mobil. 29 78 84 06 
E-mail: 
2970jo@gmail.com 
Hjemmeside: 
www.kars.dk 



 

 

 

Artilleriet fejrer 1684 som deres oprettelse idet det 
stammer fra det KGL. REG på Tøjhuset men bliver ca. 
1683 organiseret i et Fyrværkeri Kompagni på Tøjhu-
set, det Holstenske Korps, det Danske Korps samt det 
Norske Korps. 
Jeg vil nu lave et kvantespring og gå frem til 1909, 
hvor de 3 FAR oprettes, ønsker du at fordybe dig i den 
mellemliggende tid kan jeg henvise dig til litteraturli-
sten sidst i denne lille beretning. 
I 1909 oprettes 1 FAR i København, 2 FAR i Holbæk 
samt i 1923 3 FAR i Aarhus. Derudover var Artilleri-
ets Befalingsmandsskole beliggende i Ringsted og Ar-
tilleriskydeskolen på Artillerivej på Amager. 
 

På dette tidspunkt råder REG over flg. enheder: 
 

1 FAR: 
 

1 AA, let   ) 
2 AA, tungt  )  alle motoriserede 
6 AA, tungt  ) 
 

2 FAR: 
 

4 AA, let, hestetrukket, Ringsted 
5 AA, let, hestetrukket, Holbæk 
11 AA, let, hestetrukket, Ringsted 
12 AA, let, hestetrukket, Holbæk 
 

3 FAR: 
 

3 AA, let, hestetrukket 
7 AA, tungt  ) 
8 AA, let  ) motoriseret 
9 AA, let, hestetrukket 
 

I 1937 motoriseres 5 og 12 AA. 
 

1. november 1951 udgik 7. Artilleriafdeling af 3 FAR 
og blev grundstammen i 4 FAR, der skulle garnisone-

res i Varde. Desuden tilgik 6 AA og senere bliver 10, 
11 og 24 AA oprettet under 4 FAR. 
 

12. Artilleriafdeling blev formeret under Bornholms 
Værn og 1. april 1958 oprettedes Artilleriflyverbatteri-
et som en selvstændig underafdeling under 4 FAR. 
 

I perioden 1948-1953 arbejdede man med at omdøbe 
regimenterne og at tildele disse afdelingsvåben. 11. 
marts 1953 blev hovedparten af artilleriets afdelings-
mærker godkendt og den 31. marts 1953 blev afde-
lingsmærke for Generalinspektøren for Artilleriet god-
kendt og det er videreført til i dag, hvor det er afde-
lingsmærke for Hærens Ildstøtte Skole (HILS) i Varde. 
 

I 1951 skiftede REG egentligt navn, men iværksættelse 
tog sin tid, der skulle fremstilles afdelingsmærker 
(metalmærker), tildeles faner mv. 
 

FELTARTILLERIETS HISTORIE 

 
Jeg blev kontaktet af et med-
lem, der søgte svar på et 
spørgsmål vdr. 1 FAR om-
kring 1953 og hvilken garni-
son, det havde anvendt. For 
at give jer lidt baggrundsvi-
den på området og måske 
hjælpe dig til en forståelse 
af, hvordan tingene hang 
sammen på den tid, vil jeg 
kort skitsere Artilleriets hi-
storie og hvordan man stam-
fører enkelte enheder 
(batterier (BT)) til Afdelin-
ger (AA) og senere Regimen-
ter (REG). 
 
Foto: Jens Frost Astrup  

   

1 FAR 2 FAR 3 FAR  

  

4 FAR  12 AA (BV) 



 

 

Regimenterne kom herefter til at hedde: 
1 FAR – Kronens Artilleriregiment (KAR) 
 

2 FAR – Sjællandske Artilleriregiment (SAR) 
 

3 FAR – Nørrejyske Artilleriregiment (NJAR) 
 
4 FAR – Sønderjyske Artilleriregiment (SJAR). 
 
1. august 1953 rykkede 21 AA ind på den nye kaserne 
i Sjælsmark og hermed havde 1 FAR skiftet garnison 
fra København (Bådsmandsstrædes Kaserne og Aved-
ørelejren). 
 
1. september 1970 blev Kronens Artilleriregiment 
sammenlagt med Sjællandske Luftværnsregiment 
(SLVR) fra Avedøre under navnet Kronens Artillerire-
giment. 
 

I februar 1974 blev Artilleriskydeskolen i København 
og Artilleriets Befalingsmandsskoler i Ringsted sam-
menlagt til Hærens Ildstøtteskole på Varde Kaserne og 
1. april blev skole og regiment sammenlagt til en en-
hed, benævnt Uddannelsescenter Sønderjyske Artille-
riregiment/ Hærens Ild-støtteskole (SJAR/HILS), der 
den 1. januar 1983 blev ændret til SJAR/Hærens Artil-
leriskole (SJAR/HAS). 
 

1. november 1974 blev Jyske Luftværnsregiment fra 
Tønder sammenlagt med Nørrejyske Artilleriregiment 
i Skive. 
 
14. december 1982 blev Kronens og Sjællandske Artil-
leriregimenter sammenlagt til Kongens Artilleriregi-
ment (KAR) med garnison i Sjælsmark, der herefter 
fører de to REG historie videre. 

1. november 2000 blev Nørrejyske og Sønderjyske 
Artilleriregimenter sammenlagt i Varde til Dronnin-
gens Artilleriregiment (DAR). Garnisonering blev delt 
mellem Varde kaserne og Oksbøllejren, hvilket stadig 
er gældende her før et nyt forsvarsforlig står for døren. 
 

Den 1. november 2005 skete så den sidste sammen-
lægning af artilleriets REG idet Danske Artilleriregi-
ment (DAR) oprettes denne dato af Kongens og Dron-
ningens Artilleriregimenter, med fortsat garnison i 
Varde/Oksbøl. 
 
Med hensyn til dit spørgsmål om regimentet har været 
hjemmehørende i Varde må svaret blive nej, men man 
kan via de forskellige enheder måske trække nogle 
linjer, der viser tilbage i historien. 
 

Den 28. februar 2014 sluttede endnu et kapitel i artille-
riets historie idet Danske Artilleriregiment blev ned-
lagt og 1 Danske Artilleriafdeling blev underlagt Hæ-
rens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl og 3 ISTA-
RAFD blev grundstammen i det nye Hærens Efterret-
ningscenter i Varde. Hermed var organisationsændrin-
gerne for artilleriet tilendebragt jvf. forsvarsforliget og 
1 DAA anlagde det nedenstående afdelingsmærke. 
 

 
 

Da medlemmet skriver, at hans funktion var reservein-
tendant dukker der andre enheder op, da de værneplig-
tige, der skulle gøre tjeneste som Intendanter og Re-
servelæger, blev uddannet ved regimenterne, herunder 
også 4 FAR, NJAR og SJAR og efter endt rekrutud-
dannelse, som var en grundlæggende militær uddan-
nelse, så man kunne begå sig i princippet under krigs-
forhold, så blev man fordelt landet over til de enkelte 
regimenter. 
 
Jeg håber ovennævnte giver jer lyst til at bore i mili-
tærhistorien og er det sidste tilfældet kan du gøre brug 
af nedenstående kontakt muligheder: 
 
Danske Feltartilleriforeninger: www.df-art.dk 
Kongens Artilleriregiments Soldaterforening: 
www.kars.dk 
 

Artillerimuseet i Varde: 
www.vardemuseum.dk 
 

Hærens Kamp- og Ildstøttecen-
ter: pt. på Facebook 
 

1 Danske Artilleriafdeling: pt. 
på Facebook 
Netavisen Artilleriet: 
www.artilleriet.dk 
 
Preben Sloht 
Landsformand 

Danske 
Feltartilleriforeninger  

 i korte træk 

 
 
 
 

 
 

 

SLVR  JLVR 

   

Dronningens 
Artilleriregiment  

Danske 
Artilleriregiment  

Hærens 
Ildstøtteskole 
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Under lotteriet var der var næsten gevinster til alle. 
Som vanligt var det et godt møde som fik taget ” hul” 
på julen på en dejlig måde, det kan anbefales at flere 
melder sig til dette arrangement i fremtiden. 

Nordvestsjællands Feltartilleriforening 
   Marius Pedersen  
   Sasserupvænge 11, Sasserup 4300 Holbæk 
   Tlf; 5947 1122 4025 2171 
   E-mail:  mpbroholm@mail.dk 

   Hjemmeside: www.holbaek-artilleristen.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nordvestsjællands Feltartilleriforening 
afholder generalforsamling 

 

Generalforsamlingen afholdes fredag 12. februar 
2016 i vores foreningslokale. 
 

Kl. 18.30 starter aftenen med spisning. 
Kl. 20.00 starter generalforsamlingen. 
 

Sidste frist for tilmelding til spisningen er tirs-
dag 9. feb. 2016. – Se annoncen i december-
udgaven af ARTILLERISTEN 2015. 
 

På bestyrelsens vegne 
Marius Pedersen / formand 

Gløgg-aften 
Mandag den 7. dec. var der indkaldt til gløgg-aften i 
Sandholmlejren, en tro skare på ca. 20 medlemmer 
var tilmeldt og vi havde en hyggelig eftermiddag med 
gløgg lotteri og afsluttede med et par stykker smørre-
brød med øl og snaps. 

KARS forårstur - 2016 
Tro mig om du vil! Det bliver forår igen! 
Om det bliver varmere, ved jeg ikke! 
Om det bliver mindre regnfuldt, ved jeg  ikke! 
Men det bliver forår igen! 
 

Det betyder også, at vi skal på vores vanlige for-
årstur. 
 

Denne gang skal vi besøge vores gamle kaserne. 
Nej, det er ikke Sjælsmark: den er optaget. 
Vi skal til Christiania – Bådsmandsstræde 
Kaserne. Nogen vil så sige: den er også optaget! 
Ja, men den går under en anden kategori, og vi er 
velkomne. 
 

Jeg har lavet en aftale, om at vi får en guidet 
rundvisning den 9. maj 2016, kl. 11:00. 
 

Efterfølgende spiser vi på Christiania, og det 
bliver – vistnok -  ikke hashkager. 
 

Så sæt – straks, så du ikke glemmer det – X i 
kalenderen den 9. maj 2016. 
 

Du får senere flere detaljer, så læs kommende 
numre af Artilleristen, og for dem vi er på mail 
med, vil I også få info i dette medie. Og for de 
som endnu ikke har sendt mig deres mailadresse, 
gør det nu på mog@hansen.mail.dk. 
 

Vi ses!             Mogens Hansen 

Fortsat  fra side 7 

Bemærk ny dato og tid! 
Generalforsamling 2016 
Kongens Artilleriregiment soldaterforening 
Afholder den ordinære generalforsamling 
2016 mandag den 07. marts 2016 kl. 1500 i 
lokalerne Sandholmgård. Ellebækvej nr. 11 
 

Med dagsorden ifølge lovene 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen (den 2. marts). 
 

Efter generalforsamlingen vil der være gule ærter 
med flæsk og pølse en øl og en snaps. 
Hvis du vil være sikker på at spise sammen med 
resten af generalforsamlingen er det nødvendigt, 
at tilmelde dig enten til formanden  
på tlf. 45 86 05 18 eller mobil 29 78 84 06 
eller næstformanden på tlf: 47 31 54 03 
Senest den 3. marts. 
 

Køreplan fra Allerød/Rungsted Bus 381 
Ank. Allerød: 1422  (22 og 52) 
Ank Sandholm 1429 
Afg.  Bus mod Rungsted  1407  (07 og 30) 
Ank. Sandholmlejren. 1430 
Vi vil gerne sørge for transport fra bussen. 
 

p.b.v. 
J.O. Larsen 
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Feltartilleriforeningen for  
Sydsjælland &  Møn-Bogø 
Hans E. Pedersen, Fredensvej 6 Bårse 
4720 Præstø, Tlf: 55 99 02 09 

Generalforsamling 2016 
Den årlige generalforsamling for medlemmer 
med damer afholdes lørdag d. 20. februar 2016 
kl. 13.00 i Bårse Samlingshus, Næstvedvej 52, 
Bårse.   
 
Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag 
skal sendes skriftligt til formanden senest 14 
dage før. 
Kl. 13.00 er der er spisning.  Menu: Svinekam 
stegt som vildt plus tilbehør pris 180,- kr. 
 
Efter generalforsamlingen er der lysbilledfore-
drag ved  pensioneret vicepolitikommisær Aage 
Møller Nielsen, der blandt andet har uddannet de 
danske politibetjente, som har været udstatione-
ret i Kosovo, Irak og Afganistian.  Jeg håber, I 
møder mange op til generalforsamlingen.   
 
Der er bindende tilmelding til spisning senest 
lørdag d. 13. februar til: 
Hans E. Pedersen, tlf.: 55 99 02 09 eller Poul 
Ellehøj tlf.: 56 72 51 53 
 
P.B.V. Hans E. Pedersen 

Artilleriets Skyttelaug Midtsjælland 
 

Skyttelaugets årlige generalforsamling afholdes i 
forbindelse med årets sidste skydning, der skydes 
i tiden fra Kl 10 til ca.12, efter generalforsamling 
serveres der den sædvanlige gode frokost under 
hyggelige former i skydekælderen. 
 

Curt Andersen 
Skytteformand 

Sankte Babara Hygge & Gløgg 
 

Den 4 december Kl. 1800 nogle medlemmer, med 
eller uden ledsager trofast op til foreningens sidste 
arrangement i året, der var knap så mange som i de 
foregående år, men dem der deltog fik en rigtig hyg-
gelig aften.  
Efter formandens velkomst hvor han bl,a. fortalte lidt 
om Sankte Barbara gik man i lag med retterne på der 
var anrettet på på bordet, der var fra begyndelsen af 
aftenen en god stemning sangen " Sankte Barbara " 
blev også sunget, og der blev talt livligt, nogle flotte 
juledekorationer blev solgt på auktion medens der 
blev serveret gløgg og æbleskiver, sidst på aftenen var 
det da også en glad kasserer der kunne takke deltager-
ne for deres medvirken til det pæne beløb der var ind-
kommet ved auktionen.  
 

En stor Tak til alle deltagere for Jeres deltagelse i 
dette årets sidste arrangement. 
 

Curt Andersen 

HUSK! 
Generalforsamling 
Midtsjællands Feltartilleriforening afholder de 
årlige generalforsamling Tirsdag den15 marts 
2016 i Foreningshuset Haslevvej 6 i Ringsted 
Kl. 1800 Generalforsamling med Dagsorden 
ifølge foreningens love. 
 

Husk! Evt. forslag skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen er der spisning, der 
serveres en let anretning for 110 Kr. pr. kuvert, 
og her er vore damer velkommen til at deltage, 
der vil blive sørget for damerne under general-
forsamlingen 
Tilmelding: Kun for dem der skal spise, og det 
skal ske senest den 10 marts, til 
Curt Andersen tlf. 57 61 o4 61 eller til 
Leif Pedersen tlf. 22 10 07 56 
 

Curt Andersen 

Midtsjællands Feltartilleriforening 
Curt Andersen, Sjællandsgade 26. 4100 Ringsted 
Tlf. 57 61 04 61 

OBS!  
 

Artilleridagen i Ringsted  afholdes lidt før på året 
Lørdag den 10 september 2016. 

Feltartilleriforeningen for Helsingør  
og Omegn  
Svend Aage Olsen, Sdr. Strandvej 14, 3000 Helsingør 
Tlf. 20 48 40 83 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Feltartilleriforeningen for Helsingør og omegn 
afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 5. 
marts 2016 kl. 1600 hos formanden på Sdr. 
Strandvej 14 Helsingør. 
 

Dagsorden: i henhold til vedtægterne. 
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
 

Efter generalforsamlingen mødes lokalforenin-
gens medlemmer med damer kl. 1815 til spis-
ning. En tur der varer hele aftenen og koster 
Kr. 200,-pr. deltager. 
Tilmelding nødvendig senest d. 20. februar 2016 
til formanden Sv. Aage. Olsen tlf: 20 48 40 83  
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Juleskydning og julefrokost 
 
Fredag den 18. december mødtes 24 skytter og pårø-
rende til årets juleafslutning i Skyttecentret. Program-
met bød på skydning, en lækker julefrokost med lotte-
ri og hygge og ikke mindst nogle dejlige sange fra 
årstiden. Der blev skudt i to rækker, en dame- og en 
herrerække. 
Resultaterne af skydningen: 
 

Damerække: 
1. Else Marie Lund - Askeskål 
Herrerække: 
1. Edsholt Lund - Krus 
 

Under spisningen blev der udtrukket amerikansk lot-
teri og igen i år var der sørget for mange flotte spon-
sorpræmier og vi retter en tak til SALLING BANK, 
REMA 1000, NORDEA og RED OFFICE. 
Endnu en hyggelig aften med skytterne og der rettes 
en tak til vore piger for hjælp til borddækning og an-
retning af maden. Omkring midnatstid brød man op 
og når du læser dette, er skydesæsonen startet igen og 
vi håber på flere skytter i årets løb. 
Tak for i år. 
 

P.Sl.V. 
Ejvind Jakobsen 

Indkaldelse til Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsam-
ling mandag den 14. marts i Skyttecentret.  
Dagsorden jf. lovene.  
Foreningen er vært ved et mindre traktement, 
hvorfor tilmelding er nødvendig senest den. 10. 
marts til formanden/sekretæren.  
 

Vel mødt. 

NØRREJYSKE FELTARTILLERI -
FORENING 
Preben Sloht, Frilandsvej 15, 7800 Skive 
Tlf.: 23 95 23 70 Email: preben.sloht@gmail.com 

Skydning mandag den 15. februar kl. 1900. 
Gl. Lindholm Skole i kælderen under svømmehallen 
 

Vi slutter som vanlig af med kaffe og brød. 
 

P.F.V. 
Jørgen Jensen 
Aalborg. 

REGION VEST 

 ARTILLERIFORENINGEN FOR 
 NORDJYLLANDS AMT 
 Jørgen Jensen, Frejagade 31, 9000 Aalborg 
 Tlf.: 98 12 21 27 

Kalenderen  
11. februar kl. 1900 - 2100  
  Skydning i Skyttecentret 
12. februar  Besøg på Hancock kl. 1800,  
 nærmere tilgår. DFB Skyttelaug 
18. februar  DFB Generalforsamling,  
 nærmere tilgår. DFB Skyttelaug 
25. februar - kl. 1900 - 2100  
  Skydning i Skyttecentret 
  Hartmann Skydning. DFB Skyttelaug 
10. marts  DFB Skyttelaug  
  Generalforsamling kl. 18.00  
  m/gule ærter, tilmelding senest 6. Marts. 
14. marts kl. 1930 Generalforsamling NJFAF,  
  se nedenfor 
1. april kl. 1800 Skydeafslutning NJFAF,  
   se nedenfor 
 

NB! Aktiviteter i kursiv er arrangementer hvor med-
lemmer af DFB Skyttelaug kan deltage. 

Skydeafslutning og fest med damer 
 

Der indkaldes til Skydeafslutning og fest med 
damer fredag den 1. april.  
Vi mødes kl. 1800 til skydning og efter denne 
samles vi til et veldækket bord med alt godt til 
ganen.  
Vi planlægger at gennemføre arrangementet som 
i 2015, hvor der er en pris på kr. 225,- for hele 
arrangementet incl. drikkevarer, ammunition mv.  
 

Nærmere vil tilgå skytterne direkte fra Skydeud-
valget. Tilmelding senest 21. marts aht. til spis-
ningen, til Ejvind. 
 

Vel mødt. 
 

Ejvind Jakobsen 
Skydeleder 

Fugleskydning 
Mandag den 21. marts fugleskydning. 
Vi begynder kl. 1730 med en let anretning, og 
derefter skyder vi på fuglen. 
 
Husk at tegne numre til den samme 
billige pris som tidligere nemlig 5 kr. pr. stk.  
senest den 14. marts på tlf. 98122127.  
 
Aftenen slutter med kaffe 
og brød og uddeling af præmier. 
 
Pris for anretning 50.00 kr 
 
Det er som altid på Gl. Lindholm 
Skole i kælderen under svømmehallen 
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Fortsættes  

Fortsætte

Pigerne hygger sig 

Resultaterne drøftes 
 

Holdleder/
Skydeleder med 
trofæet  
fra DSL Landspo-
kalskydning. 
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Så gik der endnu et år mere.2015 er forbi og 
velkommen i 2016 med ønsket om et rigtigt 
godt Nytår. 
 
Forestående arrangementer. 
Vinterskydningen fortsætter  
i kælderen under Lillebælthallen  
hver anden fredag fra kl 20,til 21  
og fortsætter på alle fredage i lige uger.  
Sidste gang er fredag d.26 februar.. 

 ARTILLERIFORENINGEN FYN 
Ejler Nicolaisen, Mosevænget 5 
5500 Middelfart Tlf. 64 41 31 18 

Generalforsamling 
 
Ordinær Generalforsamling. afholdes 
lørdag .d.11 marts kl. 1800 på Danevirke 
Soldaterhjem i Odense. 
 
Medens mændene holder generalforsam-
ling hygger damerne sig med hinanden 
over en forfriskning. 
 
Damerne skal medbringe en pakke af ca. 
30 kr til pakkespil som vil foregå i andet 
lokale, medens der bliver afholdt gene-
ralforsamling. 
 
Alle indkommende forslag skal være 
formanden i hænde senest tirsdag d. 1 
marts. på TLF 40350177 
 
Efter generalforsamlingen er der spis-
ning. 
 
Pris pr. kuvert er 200,00 kr  
Drikkevarer under spisningen er for egen 
regning. 
 
Tilmeldingen til formanden senest tirs-
dag d.1 marts på TLF 40350177 
 
Tilmeldingen er bindende 
 
PBV  
Nicolai 

SØNDERJYSKE FELTARTILLERI-
FORENING VARDE 
Bjarne I.S Odgaard - Sneppevej 23 - 6851 Janderup 
Tlf: 51 23 19 47 -  Mail: 00165969@mil.dk 

 Vejle Amt Feltartilleriforening 
 Knud Bonde Klausholmvej 17, 7321 Gadbjerg 
 Tlf. 75 87 62 78   Mail:  knud.bonde@live.dk 

Feltartilleriforeningen for Århus  
og Omegn  
Erik Ellemose Sørensen, Kildevangs Allé 1 B,  
8260 Viby J,  Tlf. 86 11 09 55, mobil 40 30 09 55 
ellemose@mail.tele.dk  

Skydning 
Vi fortsætter skydningen onsdag eller torsdag i uge 6 
– og uge 10 

Veteran Café Skive. 
 
Husk! Der er åbent hver onsdag i ulige uger fra 
kl. 1700 til 2000, og her kan veteraner og pårø-
rende komme og få en uforpligtigende snak med 
andre veteraner og pårørende og måske få et hint 
til, hvordan man kommer videre med livet og 
måske sin sag. Cafeen kan hjælpe med råd og 
bisiddere til de veteraner, der ikke kan overskue 
alle de offentlige myndigheders sagsbehandling. 
Alle, der har været udsendt i internationale mis-
sioner er velkomne. 
 
Preben Sloht 
Leder  
Veteran Café Skive 

Skydeafslutning og fest med damer 
 

Der indkaldes til Skydeafslutning og fest med 
damer fredag den 1. april.  
Vi mødes kl. 1800 til skydning og efter denne 
samles vi til et veldækket bord med alt godt til 
ganen.  
Vi planlægger at gennemføre arrangementet som 
i 2015, hvor der er en pris på kr. 225,- for hele 
arrangementet incl. drikkevarer, ammunition mv.  
 
Nærmere vil tilgå skytterne direkte fra Skydeud-
valget. Tilmelding senest 21. marts aht. til spis-
ningen, til Ejvind. 
 
Vel mødt. 
 
Ejvind Jakobsen 
Skydeleder 
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MÆRKEDAGE 
Danske Feltartilleriforeninger og respektive lokalforeninger ønsker våbenfæller hjertelig tillykke. 

Januar 
75 år 
28. januar  
Frank Pedersen  
130318 4AA 3BT 1951  
Prinsensvej 7  
4100 Ringsted  
 
Februar 
80.år 
18. februar 
Carl Erik Madsen 
307288  
Kappendrup 39 
5450 Otterup 
 
28. februar 
Arne Skovmose 
269410  
Ulfkjærparken 2 
6990 Ulfborg 
 
29. februar 
Svend Bloch Kristensen 
350804 2BT 6AA 1957 
Tiufkjærvej 210 
6052 Viuf 
 
75 år 
7.februar 
Anton Larsen 
23AA 3 FAR 1963 
Nørregade 132 
5592 Ejby 
 
75 år 
7. februar 
Niels Henning Petersen 
468034 1BT 4AA 1960 
Damhusvænget 20 
2990 Nivå 
 
14. februar 
Erik Jensen 
468117 STBT 32 AA 1960 
H. C. Andersensvej 27, 2.th. 
4700 Næstved 
 
17. februar 
Jørgen Hansen 
509908 2BT 4AA 1961 
Møllehusvej 14, 2.0001 
4000 Roskilde 
 
22. februar 
Jørgen Ole Larsen 
445161 1960 
Ådalsparkvej 49 
2970 Hørsholm 
 
 
 

22.februar 
Arne I. Sørensen 
476924 3BT 6AA 1960 
Vardevej 120 
7100 Vejle 
 

70 år 
5. februar 
Jørgen Christensen 
684193 2BT 4AA 1965 
Jernbanevej 12 F 
4440 Mørkøv 
 

6 februar 
Børge Duus Madsen 
702560 
Tuxensvej 11 
7000 Fredericia 
 

11. februar 
Jim Hansen 
684253 2BT 4AA 1965  
Anders Larsens Vej 152 
4300 Holbæk 
 

16. februar 
Gerner B. Rasmussen 
HMAK 
Møllehusvej 2 A 
4653 Karise 
 

25. februar 
Andreas Chr. Hansen 
702521 
Lerpøtparken 1A  St, 1 
6800 Varde 
 

28. februar 
Ole Svendsen 
684255 2BT 4AA 1965 
Eriksholmvej 44 
4390 Vipperød 
 

65 år 
25. februar 
Per Stephansen 
? - 1 BT/23 AA 1971 
Skovvej 28, 
Frederiks 
7470 Karup J 
 

Marts 
85 år 
25. marts 
Bent Højlund-Nielsen 
130724 3BT 5AA 1951 
Rypevej  11 
4000 Roskilde 
 

26 marts 
Alex Beck 
152593 3BT21AAA 
Tavlebakkevej 12 
2605 Brøndby 

31 marts 
Kurt Vallentin Mogensen 
130127 1BT 4AA 1951 
Dalmosevej 6 
4100 Ringsted 
 
80 år 
18 marts 
Christian Greve Sørensen 
297264 
Skovparken 2 
8450 Hammel 
 
18. marts  
Benny Mortensen 
? - ? 1956 
Dalgas Allé 57.6.2 
7800 Skive 
 
22. marts 
Ole Sørensen 
309481 2 BT 22 AA 1956 
Grønningen 13,  
Sdr. Rubjerg 
9480 Løkken 
 
75 år 
22. marts 
Lennart Riis 
404584 STBT 1AA 
Boldbyvej 16 
3782 Klemensker 
 
28. marts 
Jørgen Frede Nielsen 
509576 1 BT 4 AA 1961 
Vordingborgvej 90 
4681 Herfølge 
 
70 år 
3 marts 
Ingolf Wilisen 
715282 1BT 1AA 
Rynkerupvej 34 
Karlstofte 
4990 Sakskøbing 
 
10. marts 
Edsholt Lund 
? - 1 BT/9 AA 1966 
Gl. Skolevej 15,  
Lånum 
7850 Stoholm 
 
26. marts 
Bjarne E.  
Brunsgaard Pedersen 
684218 2 BT 4 AA 1965 
 
 
 
 

50 år 
17. marts 
Erling Bork 
170366 - 1 BT/6 AA 1985 
Rønnevej 5, Abild 
6270 Tønder 
 
April 
80 år 
7 april 
Finn R. Andersen 
268722 STBT 1AA 
Kragebøl Alle’ 18 
2770 Kastrup 
 
75 år 
8. april 
Viola Nielsen 
HJV Ringsted 
Søgade 28 2 th. 
54100 Ringsted 
 
8. april 
Ole Hans Jakobsen 
468239 2BT 4AA 1960 
Bybjergvej 9, 2.th. 
2970 Hørsholm 
 
14. april 
Hans Frank Nielsen 
573941 2BT 5AA 1963 
Gjeddesdalsvej 80 
2670 Greve 
 
70 år 
3.april 
Henrik Cramer 
Mejsesvinget 11 
4736 Karrebæksminde 
 
14. april 
Gilbert Grausen 
707266 1BT 4AA 1966 
Asmindrup 30 
4400 Kalundborg 
 
15. april 
Hans Ove K. Nielsen 
707028 TBT 4AA 1966 
Sagavej 24 
4200 Slagelse 
 
65 år 
26. april 
Hans Ulrik Holst 
697 TBT ? SAR 1971 
Egholmvej 7 
Agersø 
4230 Skælskør 



 

 

 

Så er det med at komme i form efter jul og nytår. Træn med 
Center for Idræt, med deres program - Mikrotræning 60+. 

 

Sådan laver du mikrotræning: 
Lav en serie på 5 øvelser med 10 gentagelser af hver. Bliv ved med at starte serien forfra, 
indtil 15 minutter er gået. For eksempel: 

1. Tåkontakt. Stræk dig mod loftet, buk sammen i hoften, og lad dine fingerspidser kom-
me så langt som muligt ned mod jorden. Smidighed. 

2. Lunge (udfaldsskridt). Stå bag en stol, støt med hænderne på stoleryggen. Før det ene 
ben bagud, og gå ned, så knæet rammer eller nærmer sig jorden. Kom op igen, og skift ben. 
Styrke og balance. 

3. Dips. Sæt begge hænder på stolens sæde, så din bagdel er fri af stolen. Bøj i armene, 
så kroppen nærmer sig jorden. Stræk dernæst bagsiden af overarmene (triceps). Styrke. 

4. Diagonalløft. Lig fladt på maven. Løft modsat arm og ben så højt som muligt. Skift 
side. Styrke og koordination. 

5. Skrå mavebøjninger. Lig på ryggen med fodsålerne i jorden og hænderne på lårene. 
Hæv hoved og overkrop og roter, så højre hånd kommer op på venstre knæ. Skift side. Styr-
ke i coremuskulaturen, smidighed. 
Udfør dette træningspas (eller lignende) fire dage på en uge. 
Lav også konditionstræning to gange om ugen – og hold fri en dag. 
Konditionstræning kan være 15 minutters gang eller løb, så langt man orker. Eller 15 mi-
nutters intervaltræning, hvor du efter opvarmning skiftevis giver den gas i et minut og lun-
ter eller går i et minut. 
Er du yngre eller i meget bedre form, kan du med fordel lave 8-10 af disse mikropas i løbet 
af en uge. Husk at blive ved med at give den gas. 
Kilde: Mikrotræning for 60+ ved Anders Kilen og Anders Q. Steensen, Center for 
Militær Idræt. foto: Forsvaret.dk  
Vi ønsker jer alle god træning.   
læs artikel i Politiken  16. jan 2016 Soldaternes mikrotræning duer også til pensionister 

Anders Kilen laver dybe knæbøjninger med skoleelever på Rådhuspladsen. 


