ORIENTERINGSLØB
FELTSPORT
BIATHLONORIENTERING
DU synes også det er mega fedt at komme ud i naturen og bruge dig selv fysisk og mentalt?
Måske træner du målbevidst til noget (militære kurser, militære landshold eller civile
konkurrencer) eller vil gerne forbedre dine orienteringsevner lidt mere, måske synes du blot det
er fedt at komme i skoven med kort og kompas uden noget tidspres eller forventninger?
Alle - uanset niveau, alder og køn samt alle de andre kendte faktorer - er mere end velkomne i
AKIF orientering. Der venter mange oplevelser :-D

Rold Vælderskov (her Troldeskovdelen) er blot en af vores skove, hvor vi træner..
AKIF deltager i ca. 100 orienteringsløb om året. Langt hovedparten af aktiviteterne er i en 50 km
omkreds fra Aalborg. Men vi løber overalt i Danmark og mange tager også til udlandet for at
prøve kræfter med helt og aldeles fremmed orienteringsterræn.
Flere gange årligt gennemføres klubture, hvor vi bor sammen i et sommerhus, vandrerhjem,
militær kaserne eller lignende. Her betaler AKIF typisk transport og logi. AKIF klubture er hidtil
gået til Påskeløb (3 dages orienteringsløb), Danmarksmesterskaberne rundt om i landet, Sverige
(Göteborg) og DMI mesterskaberne (Feltsport og Biathlonorientering) og Forsvarsmesterskaber,
der har en særlig prioritet, da vi jo er en militær idrætsforening.
Terrænsportsmærke kan erhverves gennem AKIF orienteringsløb.

Priser og tilskud
Som medlem af AKIF (18,59 pr. måned) kan du deltage i alle de militære orienteringsløb i
Nordjylland, deltage i Forsvarets mesterskaber samt Dansk Militært Idrætsforbunds
mesterskaber (Feltsport og Biathlonorientering).
For at deltage i civile arrangementer som træningsløb og konkurrencer skal du også være
medlem af Dansk OrienteringsForbund (DOF). Det koster pt. årligt 335,-.
Hvis du vælger "den store pakke" (AKIF og DOF) koster det rundt regnet 550,- pr. år. De penge er
godt givet ud, da der ydes tilskud til hvert eneste orienteringsløb. Der støttes med op til 50,- pr.
orienteringsløb.
Eksempler; Et træningsløb koster typisk 20,- (AKIF dækker 100 %). En konkurrence, der koster
100,- i startafgift (AKIF dækker 50,- og du betaler selv 50,-).
Når du er tilmeldt den store pakke, oprettes en "løbskonto" ved Jes. Du skal altid sørge for at
have penge på din løbskonto for at blive tilmeldt løb, der koster mere end 50,- (ellers er det jo
mig, der lægger penge ud)). Alle tilskud afregnes dermed via Jes, som så afregner alle løbskonti
samlet med AKIF kasserer halvårligt.

Information om aktiviteter og tilmelding
Kommunikationen er typisk via e-mail. Der udsendes tit mails fra Jes med opfordring til
deltagelse i aktiviteter og hvorledes transport, tilmelding og evt. betaling skal foregå. Ved
militære orienteringsløb, herunder DMI, koster det gratis og ved civile orienteringsløb betaler
Jes samlet og afregner hver enkelt tilmeldte deltager. Tilmelding til civile orienteringsløb sker
typisk i DOF O-service (præcis hvorledes, sker ved en info-mail ved indmeldelsen).
AKIF klubtræninger koster gratis. Vi mødes typisk ved Ulvene (bygning 8 NUK) og kører samlet
herfra. En træning tager typisk 2-3 timer afhængig af transporttiden. Det vigtige her er, at ALLE
kan være med (der er altid forskellige sværhedsgrader og løbslængder at vælge imellem).
Det gælder også dine pårørende og venner, hvis de vil prøve feltsport og biathlonorientering.
Vi træner flittigt til feltsport og biathlonorientering - især skydemomenterne får opmærksomhed op til stævnerne. Lån af våben og ammunition koster gratis.

Til feltsport skydes med grovpistol (9 mm) og biathlonorientering med salongevær (cal.22).
Skydning med pistol gennemføres typisk på vores militære skydebane ved Lindholm/
Nørresundby, mens salongeværerne benyttes på den civile skydebane nord for Vodskov
(Vodskov skytteforening).
Militære orienteringsløb 2. halvår 2020 (masterkort, forslag til baner, kontrolklip samt vejvisning
til start) findes på Trænregimentets FIIN hjemmeside under Idræt/orienteringsløb. Når AKIF har
klubtræninger i f.m. disse løb, kommer informationen til dig direkte på mail. Mange af jer stifter
kendskab med disse orienteringsløb via jeres egen enhed. Når du bliver medlem, får du
oversigten automatisk på din private mail.
AKIF tøj til orienteringsløb
(for- og bagside) til venstre
og AKIF repræsentationsdragt. Derudover forskellige kompastyper og to
typer orienteringsskærme
(orange bruges ved
militære løb og
orange/hvid (men meget
større) til civile løb. Endelig
de to typer tidtagningsbrikker (SportIdent og
EMIT).

I 2020 har vi brugt megen tid på korttegning på grund af covid19 restriktionerne og det
fortsætter vi med. Skulle en og anden finde korttegning interessant er du også velkommen. Det
er en helt anden type teknisk træning - men særdeles lærerigt.
Herunder ser du et par af de kort vi tegner -> Rold Jægersborg og Rold Nørreskov.

AKIF prioriterer deltagelse i Feltsport og Biathlonorientering, da begge discipliner indeholder
gode militære færdigheder. Se Facebook -> AKIF orienteringsløb
Feltsport består af feltskydninger med grovpistol, håndgranatkast ("blinde" håndgranater mod
et skyttehul, en ring og et vindue), afstandsbedømmelse (5 mål bedømmes indenfor 50-1500
meter), kortlæsning (5-10 mål kortfæstes på 2 eller 4 cm kort) og endelig orienteringsløb
(længde og sværhedsgrad afhængig af valgt løbsklasse).
Biathlonorientering består af skydning med salongevær på 50 meters afstand (præcis samme
våben og mål som til skiskydning) og orienteringsløb (for klassisk distance tillige
punktorientering). Der findes flere discipliner; sprint, massestart, klassisk og stafet. Du kan læse
meget mere om biathlonorientering på www.biathlon.dk

Så længe du repræsenterer AKIF i orienteringsløb, har du mulighed for at låne AKIF
orienteringsløbstøj, repræsentationsdragt og elektroniske brikker (SportIdent og Emit til
arrangementer med elektronisk tidtagning) . Princippet med "noget for noget" gælder særligt,
når vi selv er arrangør - så forventes det, at du på en eller anden måde giver en hånd med.
Første skridt til alle disse goder og oplevelser, er at tilmelde dig til Jes Mose Jensen (stående til
venstre på billedet) på mobil 2544 7327, men helst på mail: TRR-LMP-25@mil.dk

