
Forsvarets Mesterskaber i triathlon og duathlon Holstebro d. 14. september 2017 

Ved de netop afholdte FSV mesterskaber i militær triathlon og duathlon deltog AKIF med stævnets klart 

største hold, på hele 13 deltagere.  6 stk fra 1 LOG, 3 fra 2 LOG, 1 fra 3 VEDL, 1 fra MP, en fra FSU og en fra 

selveste STY TRR. Det var således et rigt repræsenteret regiment der stillede til start på en smuk september 

morgen ved Stor Åen i Holstebro. 

Disciplinerne var som følger 

Triathlon: 750 svøm – 19 km cykling – 5.5 km løb. 

Duathlon: 5,5 km løb – 19 km cykling – 2.75 km løb. 

Der kæmpedes i aldersklasserne kvinder, herresenior (18-35) old boys (35-45) og veteran (45+) i begge 

discipliner . Desuden var der ligeledes holdkonkurrencer i både triathlon og duathlon, hvor reimentets 3 

hurtigste tider blev lagt sammen.  Der var således rigeligt af medaljer at få fingrene i, og det må man sige vi 

gjorde :) 

 

Trænregimentet tog følgende podieplaceringer hjem ved stævnet: 

Triathlon 

Herre senior:  1. og 3. plads (Thorstein Østergård/MP + Frederik Lindved/1 LOG)  
Herre old-boys:  1. plads (Jess Henrichsen/3 VEDL) 
Kvinder:  3. plads (Malene Christensen/1 LOG) 
 
1. plads i holdkonkurrencen 
 
Duathlon: 
Herre senior:   1. og 2. plads (Søren Kofoed/ST TRR + Aksel Nielsen/FSU INF)  
Herre old-boys:  2. og 3. plads (Stefano Mameli + Jimi Sørensen/2 LOG) 
Kvinder:  1. og 2. plads (Lønne Laumark-Møller +Stine Snitgaard Jensen/1 LOG) 
 
1. og 2. plads i holdkonkurrencen 
 
AKIF er således godt i gang med (igen) at sikre sig pokalen som mest vindende idrætsforening. Samtidig 
lover det godt for stævnet næste år, der jo afholdes af AKIF. Målet må, ganske beskedent, være at vinde 
ALT på hjemmebane.   
 

For den præcise resultatliste henvises til www.run2u.dk 

Her følger billeder fra turen til Holstebro.  

 

 

 

 



 

Holdet fra AKIF 

 

Øverst venstre: Jimi Sørensen, John Larsen, Stefano Mameli, Malene Christensen, Jonas Falck Weber, Søren 

Kofoed, Thorstein Østergaard, Stine Snitgaard Jensen, Lønne Laumark-Møller. 

Nederst venstre: Andreas Garder, Aksel Nielsen, Jess Henrichsen, Frederik Lindved.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Duathlon Herre senior 

 

 

Duathlon kvinder 

 

 

 



Duathlon Old boys 

 

 

Triathlon oldboys  

 

 

  

 

 



Triathlon Kvinder 

 

  

Triathlon hold: 

 

* Desværre mangler der et billede af podiet for herre senior. Men her blev der som nævnt vundet 1. og 3. 

plads. Ligeledes var der en fejl til præmieoverrækkelsen, således at podiet til duathlon holdkonkurrencen 

ikke blev kaldt op.  

 


