
Torsdag den 23. juni rejste tre FPRD-

medlemmer til Schweiz for at deltage i AE-

SOR-konkurrencen. Fredag og lørdag var 

konkurrencedage, så torsdag eftermiddag 

blev brugt på den sidste afpudsning af 

teknikken på forhindringsbanen � hvilket 

viste sig at væ re en rigtig god idé!

Torsdag aften var der åbningscerimoni, 

hvor konkurrencelederen, den lokale 

borgmester og formanden for det schwei-

ziske underof"cersforbund, holdt tale, 

mens #agene fra alle deltagerlande blev 

placeret i den fæ lles #agstander.

Fredag morgen startede konkurrencen 

� som beskrevet i forrige nummer af �Re-

serven� - med et otte km. terræ nløb. Her 

kom vi ind på en hæ derlig 12. plads ud af 

de 30 hold. Da konkurrencen blev afviklet 

med samlet start på terræ nløbet og først-

til-mølle på de efterfølgende discipliner, 

rykkede vi hurtigt videre til skydebanen, 

hvor det ellers ganske udmæ rkede 

schweiziske gevæ r drillede undertegnede. 

Heldigvis havde Lars og Karsten ikke den 

slags problemer, så her "k vi en 8. plads. 

Her begynder vi at fornemme, at det fak-

tisk går godt. Vores bedste placering til de 

to forrige AESOR-konkurrencer var en 16. 

plads i Tyskland (2003) og en 23. plads i 

Belgien (2001).

Desvæ rre kunne vi ikke helt leve op til 

vores egne forventninger i håndgranat-

kast � vi måtte nøjes med en 23. plads. 

På forhindringsbanen er vi stæ rkt tilbage 

med en 5. plads; vi bliver kun slået af to 

østrigske og to franske hold � og det er 

absolut favorithold! Alle tyske hold er bag 

os � YES!!

Efter "re discipliner slutter vi fredagen  

med gummibådssejlads, som desvæ rre er 

alt for hurtigt overstået; der bliver meget 

lidt spredning blandt holdene, så vores 

fordel af at have to søfolk på holdet slår 

ikke igennem. Vi får en 14. plads.

Da vi allerede er tilbage på kasernen 

omkring middagstid, bliver eftermiddagen 
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brugt på en tur til Zürich � som byder på høje priser og ikke så 

frygteligt meget interessant. Måske bortset fra at gadebilledet er 

fyldt med bjørne!!!

Lørdag morgen er vi i svømmehallen: To mand svømmer 50 me-

ter fri, mens sidste mand (og det blev han) skal gennem svøm-

meforhindringsbanen. Her blev det til en 10. plads til holdet.

Sidste disciplin er orienteringsløb � og vi anser det for en dansk 

farvoritdisciplin, da to af deltagerne ofte træ ner o-løb på felt-

sportskursus. Desvæ rre er orienteringen meget let; vi havde 

håbet på et teknisk svæ rt løb, da mange andre nationer så ville 

væ re løbet helt i skoven. Vi får en 7. plads.

Lørdag eftermiddag er der parade og præ mieoverræ kkelse på 

Zürich bymuseum, hvor der bliver saluteret med forladergevæ r 

af en #ok �gamle� soldater. Ganske som normalt tager Frankrig 

og Østrig de #este præ mier, men vi lander på en 7. plads, hvilket 

er meget tilfredsstillende. Kan vi fortsæ tte fremgangen i forhold 

til 2001 og 2003 � ja, så vinder Danmark i 2007!!!
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