24. februar 2020

Boldspiludvalget
Af Lars Toft med flere
Fodbold – inde:
Indefodboldstævne 29. marts Fredericia
Som så ofte før blev DMI indefodboldstævne afholdt i Fredericia, selvfølgelig med
Fredericia Garnison (FAGI) som vært.
AKIF var pænt repræsenteret, selvom det samlede antal af hold var lavere end tidligere.
2019 var ikke et herresenior-år for AKIF, hvor holdene røg ud relativt tidligt.
Til gengæld kom AKIF på podiet i de tre øvrige rækker, da kvindeholdet (primært
værnepligtige), old boys og veteranhold alle blev nr. 2 i deres respektive række, hvorved
AKIF kunne tage tre sæt sølvmedaljer med hjem.

Fodbold udendørs:
Mesterskaberne skulle være afholdt ved Slagelse Garnisons Idrætsforening, men måtte
desværre aflyses, da der var for få tilmeldte hold.
AKIF var tilmeldt i alle rækker.

Volleyball (Stefan):
AKIF deltog ved DMI i Volleyball den 29. marts 2019 i Fredericia.
Efter lidt møje og besvær med at skaffe spillere, da DMI i Indendørs fodbold blev afholdt
samme dag, blev der skrabet to herrehold på banen.
AKIF 1, som bestod af de unge friske spillere fra 1 LOGBTN, og så AKIF 2, som bestod af
Holdlederen, et par gamle rotter, og nogle friske HBU’er.
Efter en del kampe stod begge hold i hver deres semifinale, og AKIF1 blev desværre slået
og endte som nummer 4, hvorimod AKIF2 sejrede og skulle møde et godt spillende hold
fra Vordingborg.
En hård og meget tæt kamp faldt dog ud til VGI’s fordel, og AKIF2 måtte derfor nøjes med
en 2.plads. Så alt i alt en god dag i Fredericia 
En stor tak til HBU for endnu engang at støtte med personel til deltagelse i vores stævner.
Uden dem ville det være svært at fortsætte med DMI-mesterskaberne.

Badminton (Stefan):
DMI i Badminton blev afholdt i Nørresundby Idrætscenter den 28. marts 2019 med AKIF
som arrangør.
Stævnet var velbesøgt med 66 deltager, hvoraf de 16 var fra AKIF.
Med god hjælp fra kampplanlægger Knud Petersen fra Skive, blev kampene afviklet i god
gænge.
Efter mange gode kampe kunne AKIF trække sig ud med disse medaljepladser:
Herresingle B:

1. plads MG Rasmus Nørgaard Pedersen

Herresingle OLD:

2. Plads SSG Henrik Møller

Herredouble B:

1. Plads MG Rasmus Nørgaard Pedersen / MG Frederik Pind

Herredouble VET:

2. plads SG Steen Løjmand Møller / OKS-1 Michael Reed

Så efter en god dag i Nørresundby kunne der overrækkes præmier klokken 16 og en stolt
holdleder kunne pakke sammen med lidt ømme ben, og gøre sig klar til DMI Volleyball i
Fredericia den efterfølgende dag.

Bordtennis:
AKIF afholdt DMI prøvestævne i bordtennis efter en del år uden mesterskaber i dette.
AKIF var repræsenteret i både dame- og herresingle.
Michael Frandsen blev lidt uventet kun nr. 3 i herresingle og Luna Syshøj vandt som
eneste damespiller i damerækken.
Der blev også gennemført holdturnering, hvor Luna Syshøj sammen med Carsten Clausen
(Haderslev) vandt.
Der var lagt op til, at der skulle spilles en veteranrække. Der var fire tilmeldt, men grundet
skader, blev en egentligt turnering ikke gennemført. De fremmødte hyggede dog med
noget småspil.
Der var stor tilfredshed med prøvestævnet – selvom deltagelsen kunne have været større.

Golf (Orla):
AKIF har i 2019 deltaget i følgende golfmesterskaber:
Med AKIF som arrangør blev Hærmesterskabet afviklet d. 4. juni på banen ved Blokhus
Golfklub. Desværre havde kun 22 spillere (heraf 7 fra AKIF) fundet vej til udkantsdanmark.
Mesterskabet blev afviklet i tre rækker, som blev en succes for AKIF, da Kjell Kongsvang
vandt ung-seniorrækken i 78 slag brutto og derved blev Hærmester. I seniorrækken blev
AKIF nr. 1 og 2, ved hhv. Henrik Vinther i 86 slag brutto og John Bergmos i 88 slag brutto.
Værnenes Match blev afviklet d. 27. juni på banen ved Stensballegaard Golfklub. AKIF var
her repræsenteret med 5 medlemmer. Der blev spillet individuelt samt som holdspil.
Desværre blev bedste placering en 8. plads ved skribenten og holdspillet snakker vi ikke
om. Fik jeg nævnt at det blæste en del den dag.
AKIF Open blev afviklet på banen ved Rold Skov Golfklub d. 15. august. Her deltog 11
medlemmer med Kjell Kongsvang som vinder i det overordnede slagspil med 77 slag
brutto, med Erik Vinding som nr. 2 med 96 slag brutto. I den sideløbende
stablefordturnering i A-rækken vandt Kjell Kongsvang med 36 point, med Erik Vinding som
nr. 2 med 31 point. I B-rækken vandt Søren Egebæk med 28 point og Michael Lange blev
nr. 2 med 27 point.
D. 2. og 3. september blev DMI Mesterskabet afviklet på hhv. Breinholdtgaard og Varde
Golfklubs baner. AKIF var her repræsenteret med seks medlemmer, heraf en værnepligtig
deltager fra 5 HBUKMP. I Herrerækken var Kjell Kongsvang 10 slag fra at blive DMI
mester, idet han blev nr. 5 med 160 slag brutto. Vores repræsentant fra 5 HBUKMP,
Nikolaj Thomsen blev her nr. 9 med 166 slag brutto. Vinderen gik i 151 slag brutto. I Brækken som blev afviklet som stableford blev denne skribent nr. 2 med 64 point mod
vinderens 67 point. I Seniorrækken og A-rækken blev det kun til sekundære placeringer for
vores deltagere.
Efter flere års pause pga. manglende tilslutning blev Garnisonsmesterskabet igen afviklet,
i et samarbejde mellem IFAA og AKIF. Mesterskabet blev afviklet på banen ved
Dronninglund Golfklub d. 13. september. Desværre var AKIF kun repræsenteret med 10
deltagere mod 21 fra IFAA og 1 fra JGKI. IFAA vandt både det individuelle mesterskab
samt holdmesterskabet
AKIF deltog i 2019 med et hold i Kollegagolf. Henrik Vinther har lavet et fyldigt referat.
Derudover har AKIF fået invitationer til at deltage i enkelte matcher, arrangeret af IFAA
(primært pga. vores lave medlemsantal). Det har Henrik Vinther udnyttet og vundet nogle
gode præmier. Spørgsmålet er så om IFAA også inviterer AKIF medlemmer med i 2020 
Vores arbejdsgiver har år efter år, de sidste mange år sagt, at det bliver et travlt år. Javel!
Vi ”løber” så hurtigt vi kan! Ja, vi nærmest ”spurter” hele tiden. Men ærgerlig talt… Giv lige

vores medlemmer en chance for at trække vejret og tillad dem at komme ud kontoret,
lastbilen eller hvor de nu befinder sig, så de kan stresse af og bakke om 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 ishockeysæsonen
2019-2020.
AKIF ishockey vandt sidste års turnering, hvor bl.a. Politiet og Veteranholdet
Operators også stiller med hold.

Floorball (ONL)
AKIF, med boldspilsformand Lars Toft i spidsen, arrangerer en intern floorball
turnering på hvert værnepligtshold. Aftenen før forældredagen.
Det er med hockey og fadøl i gymnastiksalen - og et tiltag som bliver rigtig
godt modtaget af de værnepligtige.
AKAF medvirker også i arrangementet.

