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Årsberetning 2019
Af Formand Ole Lund
Bilag:
Årsberetning for Idræts- boldspils-, skyde-, special- og aktivitetsudvalget 2019.

Indledning
Velkommen til den forsinkede generalforsamling.
Det COVID-19 havde vi ikke lige set komme på den måde, hvor det fuldstændigt har
ændret vores dagligdag i indtil videre nogle måneder – og formentligt også i længere tid
frem.
Mange har forsøgt at stoppe AKIF – men der skulle en pandemi til…
For det går ikke så ringe for AKIF.
Vi er landets største militære idrætsforening – måske ikke helt på medlemstal, men det
siger vi nu alligevel.
Vi er suverænt den mest deltagende militære idrætsforeningen i DMI aktiviteter.
Og vi er lige så suverænt den mest vindende militære idrætsforening.
Vores forening er velorganiseret, og vi har en sund økonomi.
Så vi kunne godt sidde og sole os i selvfedmens tegn, og det skal vi også sommetider,
men der skal også være fokus på at vedligeholde og udvikle.
Tingene kommer ikke af sig selv. Der ligger arbejde bagved – gennem mange år.
Og vi skal holde fast i de gode resultater, ikke kun sportsligt, men fremfor alt være en
velfungerende militær idrætsforening med fokus på vores kernemedlemmer,

Vi har som de andre civile og militære idrætsforeninger været ramt af restriktionerne pga.
COVID-19, men vi kommer på den anden side – enten som i ”gamle dage” eller med en ny
måde at gøre tingene på.
Qua vores medlemmers militære tilhørsforhold og kontingentindbetalingsfacon (for de
flestes vedkommende), så er vi ikke ramt på samme vis som de civile foreninger.
Det er kun i begrænset omfang, at COVID-19 har betydet noget for AKIF økonomi.
Men alt dette tænkte vi slet ikke på ved udgangen af 2019.

Resultater
AKIF fik DMI sølvfaldet i april 2019 som mest vindende militære idrætsforening i 2018.
Det sølvfad har vi vundet endnu mere suverænt i 2019 – så sølvfadet kommer med til
Aalborg igen, når det udsatte DMI repræsentantskabsmøde kan afholdes (ultimo august
måned).
Vi har næsten det samme antal point som nr. 2, nr. 3 og nr. 4 har tilsammen.
Jeg vil henvise til DMI resultatliste for 2019 – samt beretningerne fra de enkelte udvalg,
der er uploadet på AKIF teamsite på FIIN – og som også kommer på vores hjemmeside.
Hvis noget skal fremhæves:
Vi har også i 2019 fået to verdensmestre, nemlig Mette Møller Nielsen (2) og Jes Mose
Jensen i biathlon-orientering i Finland.
Ligeledes har vi indenfor orientering (biathlonorientering og feltsport) stået øverst på
skamlen flere gang (13), når der er afholdt ”civile” danmarksmesterskaber. Dertil flere
anden- og tredjepladser.
På DMI-siden har vi 31 gange stået øverst på podiet – når der tælles alle klasser og
årgange med. Det er mange gange 
Og så skal det nævnes at Forsvarschefens Idrætspris 2019 gik til et AKIF medlem –
nemlig Jess Mose Jensen. Stort tillykke igen.
Det skal også fremhæves, at AKIF har deltaget til alle DMI arrangementer, undtaget
fægtning, gennem året – og rundt regnet 30 % af al deltagelse har været fra AKIF.
Det har naturligvis været medvirkende til de mange sportslige topplaceringer – men er
også flotte resultater i sig selv.

Specialudvalget
Udvalget dækker Biathlonorientering, Feltsport, Orienteringsløb, Militær Femkamp og
March.

Specialudvalget er dem, der bidrager størst til AKIF pointhøst – og Jess med sine
drenge/piger er toppen indenfor disse idrætsgrene.
Selvom det egentligt er typiske militære kundskaber, der dystes i, så er udvalget
kendetegnet som dem, der har flest ”civile” medlemmer. Men også fordi, at de dyrker
idrætsgrene, som man ikke kan dyrke mange andre steder.
Nijmegen-holdet med Jess i spidsen er en tradition – hvilket det også var i 2019 med ca.
30 deltagere.

Skydeudvalget
AKIF deltog både ved DMI i flugtskydning og præcisionsskydning – begge steder med
podiepladser.
Flugtskydningen er bedst forankret, da der her gennemføres træningsaftener forud – på
præcisionsskydning skal vi have flere med i konkurrence.
Skydeudvalget omfatter også fritidsskydning – i samarbejde med AKAF – og med nogle
ildsjæle skaber det aktivitet på skydebanen på aftener (også med værnepligtige).
Vi har i 2019 anvendt en del økonomi på udskiftning af de civile pistoler til det formål, men
har også været ramt af to-faktor proceduren for anvendelse af militære våben.

Idrætsudvalget
Udvalget dækker bredt over landevejscykling, MTB, Tri/du, sejlsport, svømning, faldskærm
og løb.
Sammenligneligt med tidligere år, så var AKIF cykel- og triathlon/duathlon deltagelse lidt
begrænset i 2019. Men vi var med – og vi havde også folk på podiet begge steder. Ja, og
AKIF var selv arrangør af det flotte MTB løb i Rold skov.
DMI Faldskærm blev desværre aflyst pga. vejret efter træningsspringene.
Vores sejlsportsmand Thor blev desværre heller ikke så besøgt i 2019, så nu har AKIF
afleveret den ene båd – og vi overvejer nu fremtiden. Det er ellers et rigtig godt tilbud for at
komme med på havet.
Svømning er primært vores Saunagus – der primært er rettet mod de værnepligtige. Igen
stod Torben for gennemførelse af i alt 2x2 aftener i Nørresundby Idrætscenter. De får ros.
Endelig er der løb, hvor AKIF medlemmer deltager i en stor række civile løb, var suverænt
største deltager til DMI i Cross Country (som vi selv arrangerede) og hvor AKIF´s største
aktivitet, deltagelsen i DHL stafetten, hører ind under. Ca. 600 medlemmer.

Boldspiludvalget
Der skal gøres en indsats fra underudvalgsformænd og holdledere for at stille deltagere og
hold til stævnerne – men det lykkedes – og dermed er det arbejdet værd.
Det lykkedes til gengæld ikke ude i andre militære idrætsforeninger, og derfor blev
udendørs fodbold f.eks. aflyst i 2019. Der var mere end 400 deltagere for få år siden.
AKIF var med i indendørs fodbold og volleybold i Fredericia med samlet fire andenpladser.
AKIF var arrangører for DMI i Badminton, deltog selv med et større antal – og sidste år
kom der også placeringer med AKIF i top.
AKIF Golf har mange stævner og turneringer, og selvom de også har været flere, så er det
en sport, der ikke på samme måde er præget af færre og færre deltagere.
AKIF Ishockey lever fortsat – og er godt anderledes alternativ til dem, der kan stå på
skøjter. De vandt den lokale 2018/19 turnering. Holdet er bredt forankret i hele TRR
organisation og spænder bredt i grader.

Aktivitetsudvalget
Der blev i 2019 gennemført både et stand-up paddle og et klatre arrangement med 20-26
deltagere. Vi kunne ønske flere deltagere, men dem, som møder op, har nogle gode og
hyggelige – og til dels udfordrende – timer.
Fårup Sommerlandsturen havde hele 145 deltagere i 2019, hvilket efter sigende skulle
være rekord. Det er en tradition, som mange familier ser frem til.
Zumba skal også lige nævnes. Træning blev udbudt nogle gange i efteråret – men det
specielle var, at det var en værnepligtig, der greb bolden efter den generelle DMI
orientering og iværksatte planlægning og gennemførelse. Sif – det var godt gået !

Veteraner
DMI har fortsat stor fokus på veteraner i samarbejde med DIF Soldaterprojekt.
Det bakker vi også op ved AKIF – og med en AKIF veterankoordinator er vi også med i
front på det område.
Henrik Fenneberg kender ”terrænet” og har føling med veteranerne og deres ønsker.
DMI prøvestævne i bordtennis, som AKIF tog initiativ til, havde en ”veteranrække”
(Invictus), og det blev pænt modtaget, selvom det på dagen blev med mindre deltagelse
end forventet.
AKIF har ligeledes kontakt til civile foreninger, der vil lave tilbud til veteraner.
Veteranarbejdet skal fortsætte ind i 2020 – hvor vi p.t. har kig på noget bueskydning.

AKAF og andre foreninger
Vi har et godt samarbejde med AKAF. Tak for det.
Konkret er det orienteringen til de værnepligtige, floorball-stævne, Sauna Gus og DHLstafetten – men også gensidig sparring med henblik at gøre arbejdspladsen bedre for os
alle.
AKIF yder tilskud til gallafaster, TRR idrætsdag arrangement, julefrokosten og mindre
arrangementer (efter anmodning). VI vil gerne vise, at vi er mere end en idrætsforening.

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.

2020
Året blev skudt i gang med vores nye tradition AKIF Nytårskur.
Derefter fulgte lidt forberedelser af forskellig karakter, og de første idrætstilbud, f.eks. AKIF
løbekalender, blev udsendt.
Men den 11. marts var der så pressemøde med statsministeren vedr, COVID-19 – og så
blev alt sat på stand-by.
Det har betydet aflysninger eller udsættelser på såvel DMI som civile arrangementer.
Vi kan ikke gøre noget ved – men må acceptere præmisserne, og det skal nok gå.
Som DMI vært har vi et roligt år, da AKIF alene skulle arrangere DMI i Flugtskydning, der
så senere blev blevet aflyst pga. COVID-19.

Fokus 2020
Halvdelen af året er jo gået – det kan vi ikke ændre.
Nu venter et travlt efteråret – og der kan idrætslivet desværre komme i klemme, men…
Vi skal fortsætte den brede deltagelse – og den skal udvides. Vi skal have endnu bedre fat
i ”stående styrker” – 1 LOGBTN og MP – så de deltager med flere og oftere.

Vi er mest deltagende militære idrætsforening, så det er bestemt ikke en AKIF udfordring,
men gældende for hele Forsvaret.
Vi tror, at de gerne vil deltage – men vi skal ramme soldaterne bedre. Det er også en af
årsagerne til, at vi senere peger på en premierløjtnant fra 1 LOGBTN som emne til
bestyrelsen. Vi skal have en kontakt ude ved soldaterne.

Vi skal nemlig også have flere deltagere ud i det kommende intense efterår – for ja, AKIF
vil faktisk gerne genvinde ”sølvfadet” igen som mest vindende idrætsforening – men det
kræver nok en ekstra skalle i år. Vi kan !

Og så må vi altid gerne øge AKIF profilering. Som nævnt efterhånden flere gange, så er vi
så absolut pænt med i forhold til andre militære idrætsforeninger – men det må vi også
gerne fortsætte med.
Vi er faktisk så meget med, at AKIF her i foråret 2020 har været en stor bidragsyder til et
dokument, der giver god råd og forslag til militære idrætsforeninger.
AKIF skal sammen med de øvrige militære idrætsforening medvirke til at sikre DMI og
eksistensen af den frivillige idræt i Forsvaret. Det gør vi med at fortælle de gode historier
og lave gode tilbud til vores soldater – således DMI også er en unik del ved at være ansat i
Forsvaret.

Tak
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem året. Vi har ikke holdt et stort antal af
møder, men har en fornemmelse af, at det er gået alligevel. Vi skal ikke mødes bare for at
mødes.
Med en stærk bestyrelse og mange engagerede udvalgsformænd, så er vi en robust
organisation, der er med til at give gode idrætstilbud til vores mange medlemmer.
Det er en god ting – og tak for det.
Også en tak chefer og førere på Aalborg Kaserner, der er med til at give soldaterne fri, så
de kan deltage i de forskellige aktiviteter og stævner. I er forrest i bussen ved Forsvaret på
det område. Det er også en god ting.

Tak for 2019
Ole Lund
Formand AKIF

