Årsberetning AKIF Specialudvalg 2018
Aalborg Kaserners Idrætsforening har i 2018 været den dominerende klub indenfor DMI i
Biathlonorientering, Feltsport, Orienteringsløb, Militær Femkamp og March. Masser af
deltagere og særdeles fine resultater. AKIF har i 2018 opnået en lang række af
podiepladser, såvel individuelle og holdplaceringer - de allervigtigste nævnes senere.
Udvalget med idrætter, hvor orienteringsløb indgår
Orienteringsløberne har deltaget i rigtigt mange orienteringsløb – op imod 100 af slagsen.
Geografisk holder vi os typisk til en diameter på ca. 100 km med Aalborg som centrum. Men
generelt er løbene typisk en 10-30 km fra Aalborg. Men AKIF har også været repræsenteret
i orienteringsløb meget længere væk – f.eks. Sverige og Finland.
Som en militær idrætsforening er det naturligt at satse på de militære konkurrencer. Til
disse konkurrencer stiller vi typisk også med flest deltagere og meget ofte med fine
resultater til følge. En ganske pæn andel af disse konkurrencer, nævnes også i pressen rundt
omkring i landet. Dette er selvfølgelig også med til at øge kendskabet til AKIF.

Alle AKIF deltagere samt vinderne i stafet konkurrencen til DM Biathlonorientering 2018.
AKIF er begyndt at tegne visse orienteringskort selv til gavn for vore medlemmer. AKIF
sparer over tid en del penge på kortudgifter og har nu altid nyeste og bedste kort til
rådighed. Nu skal vore medlemmer ikke spekulere på om de har lov til at bruge kortet eller ej.
Rettighederne til Rold Nørreskov, Jægersborg, Nørlund, Hellum Siem, Viffertsholm og
Hjedsbæk/Sekshøje. Der tegnes forventeligt flere kort de kommende år.
I den civile orienteringsverden gør AKIF medlemmer sig også bemærket i
organisationsarbejde. Undertegnede er på 17. år formand for Nordjysk Orienterings-udvalg.
Flere af vore medlemmer støtter de omkringliggende klubber med funktioner til deres åbne
løb og banelæggeropgaver ved diverse løb. Undertegnede er også stadig koordinator af de
militære orienteringsløb for enhederne i Nordjylland – et blandt mange - tiltag til deltagelse i
orienteringsløb for vore soldater.
AKIF var arrangør af en etape af nordjysk mesterskab i natorientering. Jes var stævneleder,
Mette Møller Nielsen banelægger og Politiets IF støttede med beregningsfunktionen.
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Undertegnede er stadig landstræner for CMT landsholdet i Biathlonorientering og
Orientering (militærlandsholdet) samt DMI landsholdet i Biathlonorientering (civile
landshold). Ole Christiansen har nu en tjans som webmaster for landsholdets hjemmeside.
Deltagere på bruttolandsholdet har været Kristine Hochauf Baagø, Jan Møller, Christian
Møller, Allan Reiche Andersen, Andreas Mikkelsen Jensen, Anne E. Edsen, Nina Najbjerg,
Astrid Hadberg, Marie Louise Møller, Søren Underbjerg, Jonas Falck Weber og Hans Kresten
Nørgaard Larsen.

Alle AKIF deltagere samt vinderne af holdkonkurrencen til DM Feltsport 2018
AKIF resultater 2018:

Holdresultater
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder

af VM biathlonorientering, stafet, Dame Elite (50% af holdet = Nina Najbjerg)
DM Biathlonorientering, hold, Dame Elite
DM Biathlonorientering, stafet, Dame Elite
ved DM Feltsport, hold, Herre A.
DM Biathlonorientering, stafet, Herre Elite
af Nordjysk Mesterskab Orienteringsløb, lang, Herre 21.

Sølvvinder
Sølvvinder
Sølvvinder
Sølvvinder

ved DM Biathlonorientering, klassisk, Herre Elite.
ved DM Feltsport, hold, Herre A.
ved DM Biathlonorientering, mix-klasse
ved Nordjysk mesterskab Orienteringsløb, stafet, Herre 21

Bronzevinder ved VM Biathlonorientering, mix-klasse
Bronzevinder ved Nordisk Militært Mesterskab i orienteringsløb, Herre Elite:
Jonas Falck Weber og Jes Mose Jensen (50% af holdet).
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, klassisk, Herre Elite.
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, klassisk, Herre Veteran
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, stafet, Herre Elite.
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, stafet, mix-klasse
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, stafet, Old boys
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Vigtigste individuelle resultater

Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder
Vinder

af VM Sprint Biathlonorientering Herre 55: Jes Mose Jensen
af VM Klassisk Biathlonorientering Herre 55: Jes Mose Jensen
af den samlede danske cup, Dame Elite: Nina Najbjerg
af DM Feltsport, Dame A: Kristine H. Baagø
af DM Feltsport, Herre A: Jonas Falck Weber
af DM Biathlonorientering, Sprint, Herre Elite: Christian Møller
af DM Biathlonorientering, sprint, Dame Elite: Anne Ekhard Edsen
af DM Biathlonorientering, klassisk, Dame Elite: Astrid Hadberg
af DM Biathlonorientering, sprint, Veteran I: Jan Møller
af DM Biathlonorientering, klassisk, Veteran I: Jan Møller
af Nordjysk mesterskab Ultralang, Herre 21: Jes Mose Jensen
af Nordjysk mesterskab lang, Dame 40: Mette Møller Nielsen
ved Forsvarsmesterskaberne Terrænsport, Herre A: Jes Mose Jensen
ved Forsvarsmesterskaberne Terrænsport, Dame A: Kristine H. Baagø
af DM Mellem orienteringsløb Herre 55: Jes Mose Jensen
af DM Biathlonorientering, Herre B: Benjamin L.R. Lassen

Sølvvinder ved VM Biathlonorientering, sprint, Herre 20: Christian Møller
Sølvvinder ved VM Biathlonorientering, sprint, Herre 55: Jan Møller
Sølvvinder ved VM Biathlonorientering, klassisk, Herre 55: Jan Møller
Sølvvinder ved DM Biathlonorientering, sprint, Dame Elite: Astrid Hadberg
Sølvvinder ved DM Biathlonorientering, klassisk, Dame Elite: Anne Ekhard Edsen
Sølvvinder ved DM Biathlonorientering, klassisk, Herre Elite: Christian Møller
Sølvvinder ved Forsvarsmesterskaberne i Terrænsport, Dame A: Anne Ekhard Edsen
Sølvvinder ved DM Feltsport, Herre Elite: Johan A. Mac Lassen
Bronzevinder ved VM Biathlonorientering, Sprint, Herre 20: Christian Møller
Bronzevinder ved DM Feltsport, Herre Elite: Jes Mose Jensen
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, sprint, Dame A: Marie Louise Møller
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, klassisk, Dame A: Marie Louise Møller
Bronzevinder ved DM Biathlonorientering, Herre A, klassisk: Hans Kresten N. Larsen
Bronzevinder Forsvarsmesterskaberne i Terrænsport, HA: Allan Reiche Andersen
Landsholdsudtagelse til alle landshold (VM og NMM samt landskampe).
Marchudvalg
Årets marchbegivenhed er traditionen tro Nijmegenmarchen i Holland, som gennemføres i
den tredje uge i juli. Marchen er verdens største march. For militære deltagere skal der
marcheres 4 x 40 km med 10 kg udrustning. Er man kvinde eller mand med en alder på 50 år
og derover skal der ikke bæres udrustning. Marchen gennemføres naturligvis i uniform og
støvler.
Der er fra i år ikke længere krav fra den danske delegation om at man inden Nijmegen
gennemfører en såkaldt kontrolmarch, som består af 2 x 40 km i samme påklædning som til
Nijmegenmarchen. Dog har jeg som holdleder fastholdt kontrolmarchen på vort hold –
dermed sikres deltagernes ”marchduelighed”.
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Det er en god retningslinje, at have trænet mindst 350 km. Alle de mange kilometre
gennemføres typisk på hverdagsaftener, hvor mellem 2-4 deltagere får gået nogle km
sammen.

I 2018 var vi ca. 30 deltagere fra Trænregimentet og enkelte enkeltgængere.
Deltagerskaren er fra stort set alle enheder på kasernen, hvilket er meget glædeligt - et
faktum som er med til at styrke sammenholdet – også på kasernen i dagligdagen.
Ole Christiansen (OC) gennemførte sin 40. Nijmegenmarch, hvilket blev fejret såvel officielt
af den danske delegation som selve Trænholdet på behørig vis. Holdleder Jes Mose Jensen
modtog chefen for den danske delegations mønt for utrætteligt arbejde med at
Trænregimentet hvert år stiller med et repræsentativt hold, samt at holdet aldrig har
frafald under marchen.
Turen til og fra Nijmegen foregik i en stor bus venligst udlånt af vort transportkompagni fra
Holstebro.
Dele af Nijmegenholdet deltog tillige i den nystartede Træn-march på 20 km med 10 kg
udrustning med start og mål fra kasernen og en rundtur på øvelsespladsen (+). Marchsæsonen
sluttede samme dag med den traditionelle billedaften for årets deltagere samt potentielle
deltagere i 2019.
Militær Femkamp
Det er meget glædeligt, at vi efter mange års fravær fra Militær Femkamp igen har denne
fine idræt på programmet. Det skyldes at vi har fået en primus motor i Aksel Nielsen, der
også til daglig har med idræt at gøre idet han er kasernens træningsvejleder. AKIF deltog i
såvel Forsvarets mesterskab som DMI Militær Femkamp 2018. Vi (officielt Trænregimentet)
var selv arrangør af Forsvarets mesterskab med undertegnede som stævneleder og Aksel
som supervisor. Et stævne der fik flere roser for omhyggelig planlægning og gennemførelse.
Vinder af FSVM, Herre C: Alexander Overgaard
Vinder af DMI, Herre B: Jonas Falck Weber
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Generelt for AKIF´s Specialudvalg
En fremragende sæson.
Desuden satses næste år – igen – hårdt på kvantitative og kvalitative hold til såvel
Biathlonorientering som Feltsport. En ”on going” udfordring er dog at få vore medlemmer ”ud
af starthullerne”. Min erfaring er, at IM plakater og mails ikke har den store indvirkning på
om AKIF medlemmerne melder sig, men derimod den personlige kontakt – og DET tager tid
for holdføreren.
Transporttid og tiden i det hele taget er en meget stor faktor, når potentielle deltagere skal
vurdere om de vil bruge tid på aktiviteten eller ej.
Det er mit indtryk, at enhedscheferne gerne vil støtte op om AKIF aktiviteter med frihed til
soldaternes deltagelse i DMI stævner – men de bliver som oftest ramt af virkeligheden med
øvelser og efterfølgende afspadsering etc.
Det ville være mega fedt om vi havde en AKIF idrætskontakt i hvert eneste kompagni ved
Trænregimentet og hjemmeværnet. Vedkommende skulle være vores forlængede arm for alle
idrætter og han/hun skal informere om vore aktiviteter og sikre en plads til vore
informationer i kompagnibygningen i lighed med tavlerne ved kantinen og gymnastiksalen
(NUK).

Jes Mose Jensen
Specialudvalget/AKIF
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