Årsberetning Boldspilsudvalget 2018
Samlet og skrevet af udvalgsformand Lars Toft, hvor anden person ikke er nævnt.

AKIF fodbold 2018
Af: KP M. Raeder, spillende træner Oldboys og Senior B
Indefodboldstævne 5. april Fredericia
Som så ofte før blev DMI indefodboldstævne afholdt i Fredericia, selvfølgelig med
Fredericia Garnison IF som vært. Da det var et 100 års jubilæumsstævne, så der var
masser af deltagere fra AKIF, da der var flere idrætsgrene. På fodbold siden stillede vi ca.
45 mand og kvinder fordelt på 8 hold.
Senior:
AKIF stillede i denne række med 2 hold af værnepligtige HBU soldater, desværre blev det
en blandet omgang fodbold og ingen af holdene endte med at tage noget med hjem.
Kvinder:
Kvinderne fra HBU satte herrerne fra HBU til vægs ved at vinde en flot 3. plads i en ellers
meget svær kvinderække.
Oldboys:
Endelig! Oldboys tog endelig guld i indendørs. Efter ufatteligt mange sølvmedaljer var det
så blevet AKIF´s tur til at vinde guld i indefodbold. Det blandede hold, med spillere fra de
fleste enheder på kasernen, vandt alle deres kampe, og i finalen slog de sidste års vinder
stort.
Veteran:
I veteran rækken kunne AKIF i år stille hele 2 potente mandskaber, hhv. et MP-hold (AKIF
1) og et blandet hold AKIF 2. AKIF 1 indledte turneringen med at slå AKIF 2, der endte
sidst i puljen. Holdet tog dog revanche med at vinde sin semifinale og dermed en plads i
finalen mod Fredericia Garnison IF. Finalen endte uafgjort 3-3, men en mærkværdig regel
(indledende rundes placering afgør slutspil ved uafgjort) medførte, at FAGI stod som
vindere.
AKIF 1, der tabte semifinalen mod FAGI, mødte i bronzekampen den indledende
puljevinder fra Vordingborg Garnison IF, der blev eftertrykkeligt slået med 6-0.
Dermed en anden- og tredjeplads til AKIF VET.
Ude fodbold stævne 12-13. September Brønderslev
Hjørring Garnison var vært for DMI udefodbold, der var en del af DMI 100 års
jubilæumsstævne nr. 5, hvor AKIF var koordinerende arrangør.
Igen blev det afholdt i Brønderslev. AKIF stillede ikke så talstærkt op, men dog med hold i
alle afholdte rækker, så ca. 35 mand i alt.
Senior A 11-mands:
Endnu engang fik AKIF lavet et hold bestående af VPL HBU soldater. Det gik desværre
ikke som forventet, og det ene hold AKIF stillede med endte lige uden for podiet på en
træls 4. plads.
Senior B 7-mands:

Heller ingen præmier i denne række desværre. Et blandet hold af VPL, faste seniorer og
oldboys spillere. Gjorde en god figur, men måtte nøjes med en 4. plads, pga. af dårligere
målscore end 3. pladsen.
Oldboys 7-mands:
Det rutinerede og efterhånden sammenspillede hold af folk fra stort set alle enheder på
kasernen gjorde det igen og vandt Oldboys rækken på fornemmeste vis. Med kun vundne
kampe og en endelig målscore på 21-3 var der ingen slinger i valsen. Dette betyder at
holdet nu har taget guld 3 år i træk. 
Veteran 5-mands:
Igen i år var der en del afbud i denne række og det endte med at kun 3 hold mødte op.
Hhv. Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA), Fredericia Garnison IF (FAGI) og
AKIF. Hold der kender hinanden gennem mange års deltagelse til DMI fodbold.
Der blev spillet en dobbeltturnering, hvor AKIF tabte knebet med et enkelt mål i de to
første kampe. I anden halvdel tog holdet revanche og vandt først med tre mål over FAGI,
hvorefter den samlede sejr kunne sikres i sidste kamp mod de evige rivaler fra IFAA. Det
blev en meget taktisk kamp, hvor AKIF trak det længste strå med en 1-0 sejr på hovedstød
midt i anden halvleg. Dermed sluttede alle tre hold med seks point, men med AKIF med
bedste målscore.
AKIF firmafodbold inde
Igen i 2018 blev AKIF tilbudt at blive en del af Aalborg firmasports indefodbold turnering.
Sidste år blev vi suveræn vinder af turneringen. I år er det lidt sværere, og AKIF ligger på
en 2. plads inden sidste stævne som spilles i FEB 2019. Der stiller vi med så stærkt et
hold, at vi selvfølgelig ikke kan andet end at vinde. 

AKIF Håndbold 2018:
Stævnet aflyst grundet for få tilmeldinger.

AKIF Volleyball 2018:
Af: Stefan Busk, spillende træner og holdleder.
Så kom året, hvor DMI holdt 100-års jubilæmsstævne i Fredericia, og hvor Fodbold,
Badminton og Volley skulle afvikles samtidigt.
Dette skulle vise sig at give lidt udfordringer med at skaffe deltagere, da mange deltager i
flere idrætsgrene, og når et stævne afvikler 3 stævner på en dag, så skal man jo vælge,
hvad man helst vil.
Men der blev gået til opgaven med krum hals, og med en kæmpe hjælp fra vores HBU
KMP’er i 1 LOGBTN, en deling fra 1 FSKMP, og en lille rest af folk fra STAB/TRR og MP,
kunne vi på dagen troppe op med 2 Mix-hold og 2 Herrehold.
Turen gik mod Fredericia kl. 0515 den 5. april, og efter en lang tur kom vi til Fredericia klar
til at komme ud og kæmpe.
Dagen var fyldt med mange rigtig gode tætte kampe, og AKIF kunne da dagen var omme,
trække sig sejrrigt ud med 3 ud 6 præmiepladser. I herrerækken gik holdet fra 1 FSKMP
ubesejret gennem alle kampe og kunne derfor stå tilbage med guldet.

Vores andet herrehold kæmpede bravt, men måtte se sig slået med marginaler og endte
på 6. pladsen.
De 2 Mix-hold, bestod af et hold fra HBU(AKIF 2), og et blandet hold af 4 ældre garvede
spillere fra IT, MP, Bilsyn og STAB samt 2 piger fra HBU’en (AKIF 1). Her blevet der spillet
i 2 puljer, og det endte med en intern kamp mellem AKIF1 og AKIF2 om at komme i
finalen. Denne kamp trak AKIF1 sig ud af som sejrherre og skulle derfor møde FAGI i
finalen. Efter en lang og sej kamp, måtte de se sig slået, og da AKIF 2 havde vundet deres
Bronzekamp, kunne AKIF stå med en 2. og 3. plads i Mix-rækken.
Efter en lang dag var alle enige om at det havde været en kæmpe oplevelse, og humøret
var højt på vej hjem mod Aalborg.
En stor tak skal gå til HBUKMP’erne for deres store evne til at stille folk til rådighed til
disse arrangementer.
Jeg ser i alt frem til endnu et godt Volleyår i 2019.

AKIF Badminton 2018:
Den 5. april 2018 tog 6 badmintonspillere til jubilæumsstævne i Fredericia.
2 friske værnepligtige fra 5 HBUKMP var tilmeldt i A-rækken, da de ved tilmelding havde
givet udtryk for, at de havde styr på det med badminton. Desværre var stor selvtillid ikke
nok til at vinde nogle kampe i indledende runde, og dagen sluttede derfor med en række
nederlag til de unge hårdt kæmpende drenge.
I rækkerne for lidt ældre herrer, var vi også repræsenteret med 2 SSG og 2 KP. DE havde
heller ikke held med at spille sig videre.

AKIF Golf 2018:
Af: Orla Madsen, formand AKIF golf.
Der har i 2018 været afviklet en del mesterskaber i golf. Dog har det være begrænset med
deltagere fra AKIF, grundet udsendelse og anden tjeneste.
AKIF har i 2018 fået invitation til:
D. 23. maj blev ”Hærmesterskabet” afviklet i Henne Golklub. AKIF stillede op med Kjell
Kongsvang som vandt Ung-senior.
D. 28. juni blev ”Værnenes Match” afviklet d. 28. juni 2018 i Stensballegaard Golfklub.
AKIF var her repræsenteret med to medlemmer. Kjell Kongsvang og Ronny Starcke var
som hær-repræsentanter med til at vinde mesterskabet.
D. 12. og 13. september blev ”DMI Mesterskabet” afviklet i hhv. Sæby Golfklub og
Dronninglund Golfklub. AKIF var her godt repræsenteret med seks medlemmer. Kjell
Kongsvang blev nr. to i herrerækken samt vinder af den indlagte stablefordturnering i Arækken.
Derudover afviklede AKIF selv ”AKIF Mesterskabet” på banen i Blokhus Golfklub d. 28.
september. Her deltog seks medlemmer med Kjell Kongsvang som vinder i slagspil og
Lars Toft som vinder i stableford.

Desværre har deltagerantallet være lavere end forventet. Både hvad angår de
pensionerede og de tjenestegørende. For de sidste kan det skyldes udsendelse eller
anden presserende tjeneste.
Men en opfordring herfra skal være at cheferne ud i enhederne giver plads til at AKIF
medlemmer at stille op i den ønskede idrætsgren. Dette uagtet om cheferne mener at golf
er en sport eller ej.

AKIF Ishockey 2018:
Af: Lars B. Syndergaard, AKIF Ishockey
Denne beretning udfærdiges igen, midt i den firmaturnering, som AKIF er en del af. Og
derfor bliver det ikke den fulde beretning for ishockey sæsonen 2018-2019.
AKIF Ishockey har i denne sæson igen taget et skridt fremad, og har vundet alle vores
kampe i grundspillet. I skrivende stund mangler vi kun en kamp i grundspillet, som endnu
ikke er datolagt. Den skal spilles mod det nye veteranhold, Operators Hockey club
(OPHC). Og imod dem forventer vi også at kunne tage point.
Selve slutspillet forventes, at blive gennemført en lørdag i marts, hvor holdet vil være
meget stolte over alle de AKIF medlemmer, der skulle have tid og lyst til at møde op og
heppe. Vi vil som sidste år forsøge, at få stillet et fadølsanker op til dem, der ønsker at
komme forbi.
Vi har på holdet haft mindre til og afgang af personel i sæsonen 2018-2019. Så vi ligger
stabilt på ca. 30 spillere, hvor langt de fleste er meget aktive.
Som noget nyt har vi en tanke om, hvis vi kan få træningstider, at invitere alle AKIF
medlemmer ud til prøvetræning. Da vi har mulighed for at stille ca. 20 sæt udrustning til
rådighed.

