Årets idrætsudøvere i DMI regi
2017 er fra AKIF

Dansk Militært Idrætsforbund kårer hvert år til deres repræsentantskabsmøde
årets kvindelige og mandlige idrætspræstation. For 2017 gik begge hæderspriser til
AKIF medlemmer.
Nina G. Najbjerg, der til daglig er menig i infanterihjemmeværnskompagni Aalborg
modtog hæderen med følgende motivation:
Nina blev bedste dansker på verdensranglisten ved blandt andet at vinde sølv på
sprint distancen en World cup afdeling i Sverige. Ved World cup finalen i Danmark
opnåede Nina en tredjeplads på massestarten og vandt den klassiske distance.

Billedet viser Nina Germann Najbjerg
for fuld skrue ved World cup finalen i
Danmark.

Som kronen på sæsonen 2017 Nina vandt ved verdensmesterskaberne i Biathlonorientering i
Sverige en meget flot bronzemedalje på den klassiske distance.
Den klassiske distance er biathleternes ”Kongeetape”, hvor udholdenheden for alvor kommer
på prøve. En 3 kilometer lang punktorientering med punkter såvel i som udenfor banen
efterfulgt af et langt orienterings, der afsluttes med 10 skud liggende, en kort løbetur og så
10 stående skud.

Billederne viser Nina i en konkurrencesituation (venstre billede) og en glad og stolt Nina med
sin bronzemedalje fra VM Biathlonorientering i Sverige.
Jonas Falck Weber, der til daglig er sergent ved ved Trænregimentets 1. Logistikbataljons
2. Sanitetskompagni modtog hæderen med motivationen:
Jonas vandt det officielle Danmarksmesterskab i Biathlonorientering i bedste herreklasse på
den klassiske lange distance. Her indgår disciplinerne punktorientering, orienteringsløb og
skydning. Jonas var tillige til dette stævne en del af det hold fra AKIF, der vandt såvel
holdkonkurrencen som stafetkonkurrencen.

Billedet: Jonas har sat spurten ind ved de militære verdensmesterskaber i orienteringsløb og
efterlader konkurrenterne bag sig.

Billederne viser Jonas Falck Weber i konkurrencesituationer – til venstre orienteringsløb og til
højre Biathlonorientering.
Jonas vandt også det officielle Danmarksmesterskab i Feltsport i bedste herrerække.
For at gennemføre en Feltsportskonkurrence, skal man gennemføre hele fem discipliner;
Feltskydning med pistol, afstandsbedømmelse, kortlæsning, håndgranatkast samt
orienteringsløb. Jonas var således også på holdet fra AKIF, der vandt holdkonkurrencen.
Udenfor DMI regi, men i Forsvarets regi, vandt Jonas den bedste herreklasse ved
Forsvarsmesterskaberne i Terrænsport. Terrænsport består af punktorientering,
orienteringsløb samt håndgranatkast.
At Jonas besidder udholdenhed og mestrer færdighederne i militære discipliner, viste han
sidst i december 2017 ved at gennemføre Enkeltkæmperuddannelsen på Bornholm.
Både Nina og Jonas er en fast del af DMI´s landshold i Biathlonorientering samt Center for
Militær fysisk Træning (CMT) landshold i orienteringsløb. Her er de begge altid blandt de
bedste danskere og dermed ret så langt fremme i det samlede felt af eliteløbere fra hele
verdenen.

Billedet: Nina Germann Najbjerg og Jonas Falck Weber med vandrerpokalerne.

