14. marts 2019

Årsberetning 2018
Af Formand Ole Lund
Bilag:
Årsberetning for Idræts- boldspils-, skyde-, special- og aktivitetsudvalget 2018.

Indledning
Vi må gerne være tilfredse i AKIF. Vi må gerne være stolte. Vi er landets største, mest
deltagende og mest vindende militære idrætsforening. Vi er godt organiseret – vi har en
sund økonomi – og vi har fortsat udviklingspunkter.
Til DMI årsmøde i april 2018 blev AKIF hædret som mest vist idrætsforening i 2017 – som
vi også var i 2016.
Vi kender ikke det officielle resultat for 2018, men vi har mange flotte placeringer over hele
paletten, og en hastig intern optælling viser, at vi burde være foran vores normalt
nærmeste konkurrent fra Idrætsforeningen Flyvestation Karup – selvom det er lidt mere
tæt end de sidste år. Så måske kan AKIF modtage sølvfadet igen i april 2019 som den
mest vindende militære idrætsforening.

Resultater
Jeg vil henvise til DMI resultatliste for 2018 – samt beretningerne fra de enkelte udvalg,
der er uploadet på AKIF teamsite på FIIN – og som også kommer på vores hjemmeside.
Men noget skal fremhæves:
Vi har i 2018 fået hele to verdensmestre – heraf den ene dobbelt:
Nina Najberg – den ene halvdel af biathlonorientering, stafet, Dame Elite
Jes Mose Jensen – Herre 55 (sprint og klassisk biathlonorientering)

Dertil skal lægges de 2 x sølvmedaljer og 2 x bronzemedaljer der også kom i hus ved VM i
biathlonorientering primo august i Danmark.
Antal civile danmarksmestre har jeg talt til 13 discipliner/rækker (biathlonorientering og
feltsport) og dertil flere anden- og tredjepladser.
På DMI-siden har vi 16 gange stået øverst på podiet – og fået ligeså mange anden- og
tredjepladser (og her til skal så lægges de civile danmarksmestre – der samtidig også har
vundet DMI forbundsmesterskaber).

Specialudvalget
Udvalget dækker Biathlonorientering, Feltsport, Orienteringsløb, Militær Femkamp og
March – og som allerede nævnt, så har de høstet medaljer ind i vildskab!
Jes Mose og sine drenge/piger er absolut toppen indenfor disse idrætsgrene.
På marchsiden skal nævnes Nijmegenholdet – der også i år kunne samle omkring 30
deltagere til en uge i Holland.
Og endelig afviklede AKIF (TRR) Forsvarsmesterskaberne i Militær Femkamp – et
arrangement, der fik ros – og også gav et mesterskab.
Som Jes konkluderer: En fremragende sæson.

Skydeudvalget
Deltog både ved DMI i flugtskydning og præcisionsskydning. Flugtskydningen er bedst
forankret med træningsaftener og et ”fast hold”, mens præcisionsskydningen mere er gang
fra gang – så her er et udviklingspunkt. Folk fra Trænregimentet kan også skyde!

Idrætsudvalget
Udvalget dækker bredt over landevejscykling, MTB, Tri/du, sejlsport, svømning, faldskærm
og løb.
MTB var en lidt tynd omgang i 2018, men vi vender tilbage i 2019, hvor vi selv er arrangør.
Der blev taget revanche til landevejscykling med 3 x GULD, 5 x SØLV og 1 x BRONZE,
ligesom triathlon og duatlon også kastede en del medaljer af sig.
Sejlsportsudvalget tilbyder ugentligt sejlsportsaftener, som 3-4 medlemmer normalt
udnytter. Her kunne godt komme flere. Vi har fra 2019 udskiftet en af bådene.
Svømning er primært vores Saunagus – der primært er rettet mod de værnepligtige.

Endelig er der løb, hvor AKIF deltog til Cross Country både i foråret og efteråret – men
hvor det primært er deltagelsen i DHL-stafetten (med 600 medlemmer) og Royal Run (80
deltagere), der er de store aktiviteter – og faktisk AKIF´s største.

Boldspiludvalget
AKIF var pænt repræsenteret til DMI i både indendørs og udendørs fodbold med hold i alle
rækker, hvilket også gav de forventede placeringer i top.
DMI volleyball havde en relativ tynd deltagelse – men AKIF var med i både Herre og Mix –
og også på podiet med i alt tre hold.
Vi var med til DMI i badminton – dog uden placeringer. Her skal vi se, om vi ikke kan blive
bedre med tilmeldinger – men også få smashet nogle sejre hjem.
Golfspillerne er nok dem, der har flest stævner og turneringer – og generelt har det mest
stabile deltagerantal. AKIF har undervejs høstet mange flotte placeringer.
AKIF Ishockey har ca. 30 spillere – og holdet spiller med i en firmaturnering – hvor de er
med i toppen. Holdet er bredt forankret i hele TRR organisation og spænder bredt i grader.

Aktivitetsudvalget
Fårup Sommerlandsturen er fast forankret med over 100 deltagere – og en tradition, som
mange familier ser frem til.
Vi har prøvet et par gange med klatring. Superarrangement – men med for få deltagere.
Det gør dog ikke, at vi dropper idéen med et andet arrangement.

DMI stævner generelt
De planlagte DMI-stævner er gennemført i 2019 – og det er måske gået lidt lettere i
jubilæumsåret med ”afsætningen” af stævnerne. Sommetider har varslerne/indbydelserne
til stævnerne været lidt korte.
AKIF har deltaget i de fleste stævner – og sådan skal det være. Resultaterne er nævnt,
eller kan læses i udvalgenes egne beretninger.

DMI jubilæumsstævne nr. 5 NORD
AKIF var koordinerende arrangør for stævne nr. 5 (kontakten til DMI, indkvartering og
kammeratskabsaften) og sportslig ansvarlig for tri-/duathlon.
IFAA/JGKI stod for Feltsport, SIF FRH for Golf og HGI for Fodbold.

Arrangementet klappede – og vi høstede god ros fra deltagere og medarrangører – og vist
også fra DMI. Stævneformen har sine fordele – men der er også ulemper – og opgaven
bliver noget tungere for den koordinerende arrangør, Majbritt gjorde et store arbejde med
det praktiske. Tak.
Det skal bemærkes, at vi egentligt var dårlige værter – da vi høstede mange flotte
resultater under stævnet.
Se mere på vores hjemmeside og FIIN, hvor der er en særlig beretning for stævnet.

DMI 100 år
DMI havde 100 års jubilæum i 2018. Multistævnerne dækkede det sportslige – mens en
reception, jubilæumsfest og en jubilæumsbog var det mere festlige. AKIF deltog til de to
officielle arrangementer.
Til receptionen, hvor også DMI protektor HKH Kronprins Frederik deltog, holdt
Forsvarschefen en takketale med ros til DMI – og særligt til alle de frivillige hjælpere ude
ved enheden, som er så afgørende for DMI virke. DMI har en central plads i Forsvaret –
og er vigtig for sundhed og korpsånd. Vise ord fra FC – som vi sommetider synes ikke
trænger helt ned i organisationen, når vi kæmper for at sætte hold i volleyball. Nu er rosen
videregivet.
DMI bogen findes i AKIF lokalet.

Veteraner
DMI har stor fokus på veteraner i samarbejde med DIF Soldaterprojekt. Det kan man kun
bakke op. Men sommetider virker det som om, at man glemmer, at vi ude i
idrætsforeningerne er frivillige, der i forvejen bruger meget tid på alle medlemmerne og
deres idrætsformåen. Vi vil gerne – men har også begrænsninger.
AKIF vil ikke tage ”sikkerhedsansvar” for veteraners adgang til kasernen – men vi vil gerne
have veteraner med i vores idrætsforening til vores stævner.
AKIF har ikke særskilt økonomi og logistik til veteraner – men vi vil gerne støtte og
formidle ting til veteran-aktiviteter.
I 2018 deltog AKIF i Ride4Rehab cykelløbet og støttede på anden vis med koordination af
logistik forespørgsler.
Vi har kontakt til civile foreninger, der vil lave tilbud til veteraner.
Vi har i 2019 fået en AKIF Veterankoordinator Henrik Fenneberg – så vi kan få det bedre
organiseret og sat i ramme.
AKIF har en Invitus bordtennisrække til DMI stævnet.

Vi vil fortsætte veteranarbejdet i 2019.

AKAF og andre foreninger
Vi har et godt samarbejde med AKAF. Det gælder både konkrete aktiviteter som
orienteringen til de værnepligtige, floorball-stævne, Sauna Gus og DHL-stævnet, men
også generel sparring med henblik på at sikre en god arbejdsplads for alle – hvilke indgår i
begge foreningers formålsparagraf.
AKIF har derudover ydet støtte til gallafaster, TRR idrætsdag arrangement, julefrokosten
og mindre arrangementer (efter anmodning). VI vil gerne vise, at vi er mere end en
idrætsforening.
AKIF var også økonomisk garant for TRR-marchen og Jes Mose kom også med i den
sidste planlægning, så marchen blev gennemført med succes ultimo november.
Og det ser ud til, at AKIF dermed har været medvirkende til opstart af en forhåbentligt ny
tradition, som TRR Soldaterforeningen nu har involveret sig i. Det er en god ting.
Facebook /hjemmeside
VI har i 2019 fået vores fælles Facebook side op at køre. Nu skal vi ud og hente følgere –
så vi kan komme bredt ud! Facebook skal så fange vores medlemmer, så de kan linke ind
på hjemmesiden, der så er opslagstavle for kontaktoplysninger, kalendere,
idrætsmeddelelser, resume for stævner.
Vi har erfaret, at vores IM og budskaber ikke altid rammer soldaterne – så vi skal også ud
på denne platform. Giv gerne feedback.

2019
Året er skudt i gang – og speederen er trådt lidt kraftig ned fra start.
Vi startede med vores nye tradition AKIF Nytårskur – som vi fastholder.
Så har vi haft to bestyrelsesmøder – heraf et af mere ”praktisk karakter”. Oprydning m.m. i
AKIF rummet, og det var tiltrængt 
AKIF er vært ved to DMI stævnedage, der ligger i årets begyndelse, men som nu er i god
gænge – og så sætter vi dagsordenen for årets stævner.
DMI-stævne i Cross Country, badminton og bordtennis (det sidste som forsøgsstævne) –
28 MAR 2019
DMI-stævne i MTB – 30 APR 2019.
Og derudover afvikler vi også Hærmesterskaber i Golf.

Fokus 2019
Vi skal fortsætte den brede deltagelse – og gerne udvide, så vi får ”nye” med. Her tænkes
ikke de værnepligtige, for dem har vi nogenlunde fat i, men de ”stående styrker” med
”unge soldater” – 1 LOGBTN og MP. Vi må erkende, at vi ikke rigtig kommer ud og får fat
på soldaterne. Det er absolut ikke unikt for AKIF – for vi er som sagt den mest deltagende
militære idrætsforening – men det betyder ikke, at vi ikke kan blive endnu bedre. Vejen
frem er kontakter – og det tager tid. Men kan vi finde ambassadører ude ved enheden, der
tager ansvar og deltager, så smitter det. Soldaterne vil gerne – men de skal (desværre)
have fodret opgaven, før de får taget sig sammen til at svare eller tilmelde.
Så vil vi gerne arbejde med veteraner som nævnt tidligere.
Og så skal vi profilere os endnu bedre. Vi er for stor og god en idrætsforening til at ”leve
stille”. Lad os være foregangsmænd for andre militære idrætsforeninger. Det er ikke kun
AKIF, men hele den militære idræt, der skal træde længere frem. Vi skal være med til at
præge DMI i den retning, så der kommer mere fokus på den militære idræt og større
deltagelse. Soldater har travlt i 2019 – men vi har ikke mere travlt, end der kan findes tid til
idrætsdeltagelse på alle niveauer. Der er brug for korpsånd og idræt i Forsvaret – det
sagde FC jo i talen til DMI receptionen – lad det ikke bare være en ”skåltale”.

Tak
Tak til bestyrelsen for god opbakning i min opstart. Vi er et stærkt ”hold”, der brænder for
AKIF og idrætten - og ligeså vigtigt, så har vi de mange underudvalgsformænd, der er med
til at drive butikken. Vi er robuste – hvad der giver mulighed for vores idrætstilbud til vores
medlemmer.
Det dur! Tak.
Tak til Mikael Gam for en god overdragelse.
Tak til chefer og førere på Aalborg Kaserner, der er med til at give soldaterne fri, så de kan
deltage i de forskellige aktiviteter og stævner.

Tak for 2018

Ole Lund
Formand AKIF

