Næste år træner vi!!
AF OVERKONSTABEL AF RESERVEN

JØRGEN TANG NIELSEN

Lørdag blev først skydning og
derefter 9 km terrænløb afviklet på
infanteriskolen ”Scuola di Fanteria”
i Cesano halvanden times kørsel fra
Viterbo. Lørdag sluttede konkurrencen
med præmieoverrækkelse og festmiddag. Søndag morgen var der afgang til
lufthavnen og videre til København.

Højt humør

Danmark deltog i AESOR-konkurrencen 25.til 27.juni i Viterbo, I
talien
med et enkelt hold og undertegnede
som delegationsleder. Konkurrencen
gennemførtes på den italienske hærs
sergent- og infanteriskoler samt i et
fredet naturområde omkring Lago di
Vico udenfor Viterbo.
Onsdag eftermiddag fløj vi til Rom,
hvor vi blev mødt af italienerne, transporteret til Viterbo og indkvarteret.
T
orsdag havde konkurrencedeltagerne
mulighed for at teste forhindringsbanen og pille-rode-rave på det italienske standardgevær og i øvrigt se på
faciliteterne. Fredag morgen begyndte
konkurrencen med forhindringsbanen
som første disciplin, herefter håndgranatkast og svømning/
svømmeforhindringsbane. Eftermiddagen bød på
orienteringsløb og gummibådssejlads.

Humøret var højt, at de 4deltagere
mødtes i Kastrup lufthavn. Alle var klar
til en god tur og til at gi’
den en skalle
under konkurrencen. Desværre var der
lidt mørke skyer, da é
n af deltagere
netop havde været ude at rejse - og
havde fået en ubehagelig maveinfektion med hjem som souvenir. Håbet
var, at det ikke ville give problemer
- og da undertegnede på grund af en
forstrækning ikke kunne indgå som
reserve, ja, så måtte der ikke opstå
problemer. Under træningen på forhindringsbanen om torsdagen fik vi
forstærket håbet om at alle kunne var
klar til konkurrencen.

senest når sidste deltager er i mål.
Desuden krævede det en del (påtaget)
sydeuropæisk optræden af undertegnede, før disciplinlederen gav tilladelse
til at vores 2-mandshold kunne gennemføre gummibådssejladsen.

Middelalderbyen
Fredag aften var der ikke noget på
programmet, så vi gik en tur ned til Viterbos middelaldercentrum og brugte
et par timer på pavepaladset og i de
små snørklede gader, hvor der var arrangeret middelaldermarked.

De sidste discipliner
Men......
Første disciplin fredag morgen var forhindringsbanen - og desværre havde
vores maveonde-plagede kammerat
det ikke spor godt. Forhindringsbanen
blev gennemført, men det gjorde ondt
og kostede morgenmaden. Derfor
besluttede jeg at tage ham af holdet og lade de 2 andre gennemføre
de tilbageværende discipliner. Dette
betød naturligvis, at vi deltog udenfor
konkurrence. Desværre betød det også,
at italienerne valgte af fjerne vores
resultater fra alle resultatlister - hvilket ikke var det sidste eksempel på, at
arrangørerne kun havde lidt forståelse
for deltagerne.
Vores 2-mandshold klarede sig - så
vidt vides og baseret på egen tidtagning - udmærket i resten af torsdagens
discipliner bortset fra gummibådssejlads; båden var simpelthen for stor
og tung til at 2 mand kunne få den
ordentligt op i fart. Der var også et par
eksempler mere på den manglende
forståelse for deltagerne:
orienteringskortene blev inddraget ved mål og
ikke udleveret senere. P
raksis på vore
breddegrader er at udlevere alle kort

Hele lørdag formiddag gik med skydningen som foregik på en indendørs
skydebane med lukket markering - og
umiddelbart efter frokost startede
terrænløbet. Løbet på 3 x 3 km rundt
på ”Scuola di Fanteria” i Cesano bød
ikke på overraskelser.

Præmieoverrækkelse
Klokken 20 lørdag aften var alle forsamlet i sergentskolens auditorium til
den præmieoverrækkelse og den officielle afslutning på konkurrencen, men
da resultaterne ikke var på plads, blev
præmieoverrækkelsen rykket til efter
middagen. Middagen bød på lækre
italienske specialiteter og endelig en
præmieoverrækkelse - og en præmieoverraskelse:
seancen var faktisk ved
at være forbi; man var ved at overrække præmierne til vinderne af de
individuelle præstationer - svømning,
forhindringssvømning og skydning da vi blev vækket af ”Sorensen Karsten
- Danimarca”. Karsten var konkurrencens bedste skytte og fik en kæmpe
pokal med hjem. Det er første gang,
at Danmark vinder en præmie ved
AESOR-konkurrencen!
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