DMI jubilæumsstævne NORD den 12.-13. september 2018.
Af Ole Lund, formand Aalborg Kaserners Idrætsforening.

Jubilæumsårets femte stævne blev gennemført i samarbejde mellem de nordjyske
militære idrætsforeninger med Aalborg Kaserner Idrætsforening som den koordinerende.
Selvom de enkelte idrætsgrene havde nedgang i deltagerantal, lykkedes det at samle cirka
400 idrætsudøvere til feltsport (Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI) og Idrætsforeningen
Flyvestation Aalborg (IFAA)), triathlon/duatlon (Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF)),
golf (Søværnets Idrætsforening Frederikshavn (SIF)) og fodbold (Hjørring Garnisons
Idrætsforening (HGI)).
Grundet forskelligheden i idrætsgrenene var de enkelte stævnepladser fordelt udover det
nordjyske landskab, således at selve stævneformen primært kom til udtryk ved
kammeratskabsaftenen onsdag den 12. september og indkvarteringen på Aalborg
Kaserner – idet nogle deltagere grundet pladsmangel blev henvist til Frederikshavn.

Feltsport
Med opstart allerede kl. 08.30 var det feltsportsdeltagerne, der indledte jubilæumsstævnet
med velkomst og instruktion i regn og blæst i Tranum skydeterræn. Deltagerne var
heldigvis fornuftigt klædt, mange med regntøj og enkelte med paraply. Der var en god
stemning blandt de ca. 40 deltagere, hvor de fleste kender hinanden fra tidligere
konkurrencer og dermed er en trofast skare.

Jan Møller giver instruktion fra morgenstunden.

Skydning, håndgranatkast og afstandsbedømmelse blev afviklet som de første discipliner,
og da de første deltagere startede var det næsten tørvejr.

Skydning

Håndgranatkast

Deltagerne forskød derefter til kortlæsning, som blev afviklet på Blushøj i Alsbjerg Bakker.
Her nød deltagerne opklaringen, men med udsigten (over Limfjorden) følger også blæsten,
som føltes voldsom fra toppen af højen.
Orienteringsløbet blev afviklet i Kollerup Klitplantage med enkelte poster i de åbne klitter.
Der var flere løbere, der efterfølgende fortalte, at de havde løbet noget i cirkler efter
posterne.

Falck Weber brødrene ved orienteringsløbet – Lasse (84)
blev nr. 4, mens Jonas (78) vandt Herre A – rækken.

Jan Møller fra JGKI havde den store tørn med at koordinere stævnet. IFAA stod for
disciplinerne skydning og håndgranatkast, mens JGKI stod for afstandsbedømmelse,
kortlæsning og det afsluttende orienteringsløb. Det er positivt, at to foreninger kan gå
sammen om at lave et så mandskabskrævende stævne, som feltsport er.

Chefen for Jægerkorpset afsluttede stævnet i Kollerup ved at overrække præmier til
vinderne. Dejligt at se, at der både var nye og gamle repræsenteret i præmierækkerne.
Der var endda et forslag om at oprette en veteran-80 klasse.
Stævnet blev afsluttet med en opfordring til alle om deltagelse næste år i Karup, hvor alle
ligeledes tager en ven med.

Chef for Jægerkorpset har overrakt guldmedaljer til de danske
mestre (også i rammen af Dansk Idrætsforbund) til holdet fra AKIF.

Triatlon og duatlon.
Onsdag den 12. september kl. 11.00 sprang 20 triatleter i bølgen blå ved Hasseris
kridtgrav.

Starten – og kampen om de gode pladser.

Atleterne tilbagelagde 600 m i det 19 grader varme vand, inden turen gik igennem
skiftezonen for at komme ud på de 24 km cykling vest for Aalborg. Da cykelturen var så
flad, som det næsten kan lade sig gøre, var der indlagt en del modvind i stedet. Men der
blev cyklet stærkt hele vejen igennem. Efter endt cykeltur var det tilbage i skiftezonen
inden der til sidst skulle løbes 6 km på en 2 km rundstrækning.

Skiftezonen mellem svømning og cykling.

En halv time efter at triatleterne startede deres konkurrence, startede duatleterne. De
skulle, på de samme løbe- og cykelruter, gennemføre henholdsvis 6 km løb, 24 km cykling
og slutte af med 4 km løb.
Deltagerantallet var desværre lavt, men alle klasser blev gennemført, og næsten alle kom
godt igennem konkurrencerne. Der var kun en enkelt, som måtte udgå undervejs med en
mindre skade.
Stævnet blev afsluttet med præmieoverrækkelse forestået af chefen for Trænregiment
oberst Jess Møller Nielsen.

Det vindende AKIF hold i Duathlon

Golf
Selvom mesterskaberne først var onsdag-torsdag, så begyndte de første golfspillere
allerede at myldre frem om tirsdagen for at prøvespille banerne i enten Dronninglund eller
Sæby Golfklub. De to golfklubber kunne præsentere to spændende kuperede og
udfordrende baner, som var i meget fin stand taget den hårde sommer i betragtning.

Der bliver slået ud på banen i Dronninglund.

Entusiasmen var som vanlig stor, og allerede fra onsdag tidlig morgen blev der set folk
med målebånd til flagplacering, selvom det var i en del regnvejr, at de 117 spillere slog ud
med løbende start. Vejret skiftede dog undervejs til blæsevejr, hvad der tørrede spillerne,
men gav andre udfordringer.

Hul 18 i Dronninglund med Hul 19 bagved.

Om aftenen blev der regnet og udfærdiget startkort, så alt var klar til finaledagens gunstart på begge golfbaner, hvor deltagerne nu spillede den modsatte end dagen før.
Solen skinnede og vinden havde lagt sig, så det blev en dag i godt vejr og med en masse
flot golfspil.

Stævnet blev afsluttet i klubhuset i Dronninglund Golfklub med præmieoverrækkelser, først
for den sideløbende Stableford turnering, hvor formanden for SIF Golfudvalg Tommy
Jensen overrakte golfudstyr og rødvin. Derefter selve DMI præmierne, som blev overrakt
at formanden for AKIF Ole Lund.

Koncentration.

Fodbold
Fodboldturneringen blev som sidste år gennemført på Brønderslev Idrætscenter, der igen
leverede gode og klargjorte baner, også selvom hav og himmel stod i et lige op til
kampstart om onsdagen.

Fra finalen mellem de to hold fra Jydske Dragonregiments Idrætsforening.

Seniorerne skulle spille i henholdsvis en A- og B-række over begge dage, mens de ældre
rækker Old Boys og Veteran kun skulle spille om torsdagen. Kvinderækken var desværre
blevet aflyst pga. for få tilmeldte hold, og de øvrige rækker blev desværre også ramt af
nogle sene afbud.

IFAA mod FAGI i veteranrækken
Dragonregiments Idrætsforening.

Enkelte piger spillede med i
herresenior – her for IFK.

Jens Vestergaard Nielsen fra DMI fodboldudvalg er heldigvis en erfaren herre, så han fik
løbende revideret programmet, så der blev lavet en god turneringsform i de fire spillede
rækker, og der dermed var grobund for en masse god fodbold og et vellykket stævne.
Dommerne fra Aalborg og Vendsyssel Fodbolddommer Klub tilsikrede, at kampene blev
afviklet efter gældende regler.
I herresenior A var der mulighed for, at vandrepokalen, der vandrer på 47. år, kunne
vindes til ejendom, da en eventuel sejr til Skive Garnison Idrætsforening ville medføre, at
foreningen havde vundet DMI fodbold 5 gange i alt. Skibonitterne måtte dog nøjes med
tredjepladsen, da de to hold fra Jyske Dragonregiments Idrætsforening mødtes i finalen,
hvor det blev de værnepligtige, der i en flot og tæt finale, slog de fastansatte soldater.

Det vindende AKIF hold i veteranrækken.

Stævnet blev afsluttet midt i Brønderslev Idrætscenter, hvor DMI bestyrelsesmedlem Jens
Lunde kunne overrække diplomer og præmier, før han afsluttede med en kort tale. Her
takkede han alle for deltagelse og nævnte, at de nu skulle virke som DMI fodboldambassadører før næste stævne, samt takke deres chef for tilladelse til at deltage.

Afslutning
De fem nordjyske militære idrætsforeninger ser tilbage på de to stævnedage med
tilfredshed, og har en formodning om, at deltagerne gør det samme. Idrætsgrenene blev
afviklet i gode rammer, der var god og fair konkurrence og stævnet var forskånet for
alvorlige uheld.
Stævneformen har nogle udfordringer og medfører ekstra arbejde til den koordinerende
idrætsforening, men gør det til gengæld lettere for de mindre idrætsforeninger at være
med som stævnearrangør. Indkvarteringsmulighederne var udfordret og vil formentligt
også blive det fremover med et reduceret antal belægningsstuer på kasernerne.
De samtidige idrætsgrene medfører, at enkelte deltagere skal prioritere mellem f.eks.
fodbold og golf eller mellem feltsport og triathlon (to konstaterede eksempler).
Grundet den geografiske spredning er der formentligt en del deltagere, der næppe har
været klar over, at de var en del af et større kombineret stævne, hvilket var et af de sociale
formål med stævnefaconen.
En vellykket kammeratskabsaften rådede dog bod for dette i en større udstrækning, da ca.
190 deltagere havde tilmeldt sig, og hvor alle idrætsdisciplinerne var repræsenteret. Her
blev stævneformen og de fire idrætsgrene kort præsenteret i velkomsttalen, før der blev
serveret helstegt pattegris med tilbehør og kage til dessert. Senere på aftenen affyrede
stand-up-komikeren Nicolaj Lange et 25 min show til stor morskab for alle.
På vegne af alle arrangører til alle deltagere og hjælpere: TAK.

Resultater
Fremgår af de enkelte pdf-filer.

Bidragsydere til beretning og resultater:
Preben Skaarup Rasmussen (IFNN), Jan Møller (JGKI), Tommy Jensen (SIF), Lasse
Krogh Søegaard (DMI golf), Barkan Smedstrup Christensen (HGI), Jens Vestergaard
Nielsen (DMI fodbold) og Aksel Nielsen (AKIF). Tak.

