AESOR ’07

Militær 7-kamp i Østrig
Danmark stillede denne gang op med et enkelt hold bestående af OKS Jørgen Nielsen, OKS
Thomas K. Thrane og OS Karsten B. Sørensen. Sammen med de tre konkurrencedeltagere var også
den danske præsident for AESOR OS Søren Adolphsen, som skulle deltage i møder i forbindelse
med konkurrencen.
konkurrencedeltagerne fra højre Jørgen, Karsten og
Thomas. Mental forberedelse inden
gummibådssejladsen.

AESOR (Association Europeene des Sous-Officiers de Reserve) er en paraplyorganisation for de
nationale organisationer for befalingsmænd af reserven. Hvert andet år afholder organisationen en
feltsportskonkurrence bestående af 7 discipliner militær forhindringsbane, håndgranatskast,
forhindringsbanesvømning, gummibådssejlads, orienteringsløb, skydning og terrænløb.
Konkurrencen bliver afholdt af det land, som har præsidentskabet i organisationen.
Vi 4 tog til Østrig tirsdag d. 11. september,
hvor vi ankom til Wien om aftenen. Herefter
blev vi kørt af det østrigske forsvar til en
kaserne i Hörsching, hvor vi skulle
indkvarteres. Kasernen var ikke helt ny og
havde også en smule historie bag sig, da
selveste Herman Göring havde taget det første
spadestik til den i 1938.

Indkvarteringen var set tilsvarende før af
deltagerne. 8-mandsstue og der skulle redes
seng med to tæpper og lagner. Den velkendte
konvolut. Østrigerne havde i den forbindelse
tænkt lidt hygiejniske tanker, hvilket først
blev opdaget om torsdagen.

Onsdagen blev brugt på information og fremvisning af faciliteter. Forhindringsbaneløb og
håndgranatskast skulle foregå på Towarek kaserne i Enns, som til hverdag huser den østrigske hærs
befalingsmandsskole. Svømning og gummibådssejlads skulle udføres i Traun lidt syd for
Hörsching. De andre ting fik vi ikke set før konkurrencen.
Torsdag startede konkurrencen. Vi startede på forhindringsbanen, som blev klaret med en ganske
god tid taget i betragtning af, at der kun var plads til en enkelt person på flere af forhindringerne.
Videre til håndgranatkast, som vi godt kunne have gjort bedre. Efter en af de utallige ture i en
østrigsk militærtransport ankom vi til friluftsbadet i Traun. Med en badevandstemperatur på 16o var
det ikke en udsøgt fornøjelse. Ved gummibådssejladsen, som foregik på en sø tæt på friluftsbadet,
fik vi varmen igen. De fleste deltagerhold samledes der i løbet af eftermiddagen, og der var en god
stemning ved søbredden. Dagen afsluttede vi med aftensmad og kaffe i ”unteroffiziers messe” på
kasernen i Hörsching.
Fredagen begyndte som torsdagen med morgenmad, herefter blev vi kørt til en skydebane, der lå
uden for Linz. På skydebanen, som lå i bjergene, skød vi med Steyr AUG rifler, som er
standardvåbnet i det Østrigske forsvar. Det gik rigtig godt - lidt ærgerligt at der ikke var
individuelle præmier for skydningerne. Da skydningerne var vel overstået, kom vi endnu engang ud
på en pæn køretur. Denne endte i et område Rohrach. Her kom vi godt igennem et godt o-løb, der
var udfordrende og med en masse højdemeter. Det er ikke altid, at et o-løb uden for Norden er at
betragte som et o-løb, men her skal østrigerne have lidt ros.
Vi sluttede konkurrencen med et terrænløb i området omkring Towarek kasernen i Enns. Igen havde
østrigerne lagt en god rute med alt fra grusstier til smalle skovstier.
Vanen tro blev hele arrangementet afsluttet med præmieoverrækkelse og middag. Hele afslutningen
var krydret med musik fra bundesheer’s militærorkester.
Alt i alt en god tur.

Deltagerne på et minde om russernes tilstedeværelse efter krigen.

