AESORKONKURRENCE
I SCHWEIZ
De fem deltagere fra
venstre:
Finn Oksbjerg,Mogens
Meldgaard,Karsten B.
Sørensen,Lars Nielsen
(gemt bag fanebæ r
Karsten)og Jørgen
Nielsen.

Tekst:Jørgen Nielsen
Foto:AESOR og
Finn Oksbjerg
Torsdag den 23. juni rejste tre FPRDmedl
emmer tilSchweizfor at del
tage i AESOR-konkurrencen. Fredag og l
ørdag var
konkurrencedage,så torsdag eftermiddag
bl
evbrugt på den sidste afpudsning af
teknikken på forhindringsbanen – hvil
ket
viste sig at væ re en rigtig god idé!
Torsdag aften var der åbningscerimoni,
hvor konkurrencel
ederen,den l
okal
e
borgmester og formanden for det schweiziske underof"cersforbund,hol
dt tal
e,
mens #agene fra al
l
e del
tagerl
ande bl
ev
pl
aceret i den fæ l
l
es #agstander.
Fredag morgen startede konkurrencen
– som beskrevet i forrige nummer af”Re-

serven”- med et otte km. terræ nl
øb. Her
kom vi ind på en hæ derl
ig 12. pl
ads ud af
de 30 hol
d. Da konkurrencen bl
evafvikl
et
med saml
et start på terræ nl
øbet og førsttil
-møl
l
e på de efterføl
gende discipl
iner,
rykkede vi hurtigt videre tilskydebanen,
hvor det el
l
ers ganske udmæ rkede
schweiziske gevæ r dril
l
ede undertegnede.
Hel
digvis havde Lars og Karsten ikke den
sl
ags probl
emer,så her "k vi en 8. pl
ads.
Her begynder vi at fornemme,at det faktisk går godt. Vores bedste pl
acering tilde
to forrige AESOR-konkurrencer var en 16.
pl
ads i Tyskl
and (2003)og en 23. pl
ads i
Bel
gien (2001).
Desvæ rre kunne vi ikke hel
tl
eve op til
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vores egne forventninger i håndgranatkast – vi måtte nøjes med en 23. pl
ads.
På forhindringsbanen er vi stæ rkt til
bage
med en 5. pl
ads;vi bl
iver kun sl
ået afto
østrigske og to franske hol
d – og det er
absol
ut favorithol
d!Al
l
e tyske hol
d er bag
os – YES!!
Efter "re discipl
iner sl
utter vi fredagen
med gummibådssejl
ads,som desvæ rre er
al
t for hurtigt overstået;der bl
iver meget
l
idt spredning bl
andt hol
dene,så vores
fordelafat have to søfol
k på hol
det sl
år
ikke igennem. Vi får en 14. pl
ads.
Da vi al
l
erede er til
bage på kasernen
omkring middagstid,bl
iver eftermiddagen

brugt på en tur tilZürich – som byder på høje priser og ikke så
frygtel
igt meget interessant. Måske bortset fra at gadebil
l
edet er
fyl
dt med bjørne!!!
Lørdag morgen er vi i svømmehal
l
en:To mand svømmer 50 meter fri,mens sidste mand (og det bl
evhan)skalgennem svømmeforhindringsbanen. Her bl
evdet tilen 10. pl
ads tilhol
det.
Sidste discipl
in er orienteringsl
øb – og vi anser det for en dansk
farvoritdiscipl
in,da to afdel
tagerne ofte træ ner o-l
øb på fel
tsportskursus. Desvæ rre er orienteringen meget l
et;vi havde
håbet på et teknisk svæ rt l
øb,da mange andre nationer så vil
l
e
væ re l
øbet hel
t i skoven. Vi får en 7. pl
ads.
Lørdag eftermiddag er der parade og præ mieoverræ kkel
se på
Zürich bymuseum,hvor der bl
iver sal
uteret med forl
adergevæ r
afen #ok ’
gaml
e’sol
dater. Ganske som normal
t tager Frankrig
og Østrig de #este præ mier,men vi l
ander på en 7. pl
ads,hvil
ket
er meget til
fredsstil
l
ende. Kan vi fortsæ tte fremgangen i forhol
d
til2001 og 2003 – ja,så vinder Danmark i 2007!!!
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