
 

Hædersbevisninger 2015 

 

Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad 

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en (ung) deltager på Feltsportskursus, der i det 
aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.  

Det indstilles, at sølvfadet i år 2015 tildeles KN-R Christian Saxe. Christian Saxe har i 
årets løb været en meget flittig deltager på Retning A løb. Altid guldbaner og med en 
kilometertid på under 10 minutter. Så han er en af vores bedste løbere.  Christian har 
også været aktiv som banelægger – et stort plus for Retning A. At hans meget træning 
bærer frugt kan ses på hans resultater ved DM i Feltsport i Skive, hvor han individuelt 
opnåede en 4. plads i Herre A og en 2. plads i Holdkonkurrencen. 

 

Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af OL-R Tage Fynbo) 

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en 
længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne 
på Feltsportskursus.  

Major Preben Læssøe Arboe’s mindepokal tildeles i 2015 KN Peter Bøje Christensen. 
Peter Bøje Christensen er tjenestegørende på Forsvarsakademiet (FAK). Han har i 
mange år været tilknyttet Sprogskolen (ISK), hvor han har været medvirkende til, at 
eleverne fik interesse for og deltog i Feltsportskursus. Det er fra ISK at den fremtidige 
tilgang af Reserveofficerer skal sikres. Selv har han været en aktiv og hyppig deltager 
gennem årene med fine løbetider. I 2015 har han deltaget i 16 af de 20 udrykninger. 
Dette til trods for, at han på grund af en alvorlig knæskade ikke har været i stand til at 
løbe. Han er et godt eksempel på, at også tjenestegørende officerer kan have glæde og 
gavn af Feltsportskursus aktiviteter – et eksempel til efterlevelse af andre tjeneste-
gørende. Peter Bøje Christensen er i dag til tjeneste ved Ledelsessekretariatet på 
Forsvarsakademiet.  

 

Major Preben Læssøe Arboe`s mindeskjold 

Vandrepræmien – udsat i 1992 – tildeles en leder eller hjælper på Feltsportskursus, som 
i bredeste forstand har ydet en ganske særlig indsats for Feltsportskursus, herunder bl.a. 
i forbindelse med den praktiske gennemførelse af aktiviteterne på kursus. . 

Det indstilles at mindeskjoldet i år 2015 tildeles MJ Gregers Jensen. Gregers Jensen 
bestyrer Retning A depot på Høvelte Kaserne. I februar fik vi varsel om, at depotet skulle 
flyttes og ved et af sine besøg på stedet opdagede han, at alt vores materiel uden varsel 



 

af de nye beboere var flyttet ud på vejen. Gregers Jensen reagerede prompte og fik i 
dialog med Lokalstøtteelement Høvelte skaffet nye lokaler og flyttet vores materiel. 
Vores nye depot fremstår nu i en meget bedre stand end det gamle, og der lyder stor ros 
fra banelæggerne for de nye faciliteter og den betjening som ydes fra Gregers Jensens 
side. 

 

Tage Fynbo pokalen ”Tage Fynbo – til ære” 

Vandrepræmie – udsat i 2000 af MJ Leif Ivar Larsen – tildeles en leder på 
Feltsportskursus i en af ROID’s kredse, dog således at den tildeles en leder i 
Københavnskredsen mindst hvert andet år. Vandrepræmien tildeles en person, som 
gennem en årrække ved sin entusiasme, sin flid og iderigdom har været medvirkende at 
udvikle Feltsportskursus og Feltsportsidrætten til en hjørnesten i reserveofficersarbejdet.  

Præmien tildeles i 2015 til PL-R Erik Bruhn Lorentzen. Erik Bruhn Lorentzen er 
retningsleder på Retning B og han har gjort en utrolig stor indsats for at få etableret 
Københavnskredsen Skytteforening, således at Retning B har kunne leve op til kravene 
for at have en civil skytteforening, uden hvilken Retning B ikke ville kunne eksistere efter 
at tjenestevåben blev inddraget af Forsvaret. Hans arbejde er til stor gavn for både 
Retning B og for de mange medlemmer af Københavnskredsen, som har deres private 
våben registreret i Skytteforeningen. Så det er en stor administrativ byrde han løfter.  

 

PL E.H. Bruhns Mindepokal 

Vandrepræmie – udsat i 1998 – tildeles en deltager på Feltsportskursus Retning B – 
Skydning – der gennem sin gerning har gjort sig særlig bemærket enten som leder eller 
skytte.  

PL E.H. Bruhns Mindepokal tildeles i 2015 skytten KN-R Kent Pihl. Kent Pihl har været 
en utrolig flittig deltager på Retning B. Og at hans træning og talent bærer frugt beviste 
han ved DM i Feltsport i Skive i september, hvor han vandt og blev nr. 1 i Ældre Old 
Boys og var med til at sikre HPRD Københavnskredsen en 1. plads i Holdkonkurrencen i 
samme klasse. En meget flot præstation. 

 
_______________________________________________________________________ 

MJ Peter Rudes Sabel 

Vandrepræmie – udsat i 2012 – uddeles som anerkendelse for en god indsats for 
feltsporten til en deltager på Feltsportskursus blandt kursus mest aktive deltagere i 
feltsport på Retning A Orienteringsløb samt Retning B Skydning. 



 

Tildelingen er forbeholdt personel af reserven og som oppebærer kontrakt med 
Forsvaret om tjeneste. 

MJ Peter Rudes Sabel tildeles i 2015 MJ-R Per Meyhoff-Madsen. Per Meyhoff-Madsen 
har været en meget flittig deltager på Retning A med flotte løbstider på guldbanerne. 
Han har også løftet opgaven som assisterende banelægger. Han har kvaliteterne til at 
kunne gøre sig og Københavnskredsen gældende ved DM i Feltsport, så med denne 
hædersbevisning håber vi, at vi kan tilskynde ham til at repræsentere kredsen ved DM i 
2016. 

 

 

24. oktober 2015 


