
Hædersbevisninger 2016 

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 2016 igen tildeles KN-R Christian Saxe. Christian Saxe 
har i årets løb været en meget flittig deltager på Retning A, som deltager og som 
banelægger. Men det er hans deltagelse i Biathlon Orientering og diverse danske 
stævner, der gør hans indsats iøjnefaldende. Ved VM i Tjekkiet i juli måned blev han nr. 
2 i sin klasse og ved DM i Feltsport i september, hvor han individuelt opnåede en 5. 
plads i Herre A og en 2. plads i Holdkonkurrencen. Han er en af kredsens bedste og 
mest aktive udøvere og vi må håbe, at hans resultater må lokke andre til, så indsatsen i 
fremtiden vil resultere i, at der kan dannes hold, så placeringerne kan godskrives HPRD i 
stedet for AS. 

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 2016  LT Jan Bagge. Jan Bagge er 
både en aktiv løber med 16 løb i 2016 og en dedikeret banelægger, hvor han i år stod for 
mærkeprøveløbet.  Han er altid villig til at træde til og hjælpe, når der er behov og øser 
gerne af sin viden og erfaring til glæde for nye og mindre rutinerede banelæggere.  Jan 
Bagge har et ben i 2 lejre – både som Reserveofficer og deltager fra HJV, så han er et 
godt bevis på, at Feltsportskursus er en Værnsfælles aktivitet. 

 

 

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 2016 tildeles OL-R Peder Jon Andersen.  Peder Jon 
Andersen følger alle 3 retninger, så han er fortrolig med aktiviteterne. Men det er for 
hans store arbejde som kredsformand, at han tildeles mindeskjoldet. I Nyt fra Kredsen 



gøres der hele tiden opmærksom på Feltsportskursus aktiviteter i en opdateret form. 
Denne kommunikation medtager også aktiviteter, som ikke fremgår af Feltsportskursus 
hjemmeside og kursusbefalinger. Det er via Nyt fra Kredsen, at vi får det meste af vores 
tilgang til kurset. Så uden denne kommunikation vil vi ikke kunne gennemføre TTP, som 
er en af de tiltag, som dokumenterer vores berettigelse for Forsvaret. Så aktiviteten 
cementerer vores tilknytning til HPRD Københavnskredsen, selvom Feltsportskursus er 
åbent for alle med tilknytning til Forsvaret. 

 

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 2016 til LT-R Torben Møgelhøj. Torben har i år indtaget en 
førsteplads som den mest løbende på Retning A. 18 ud af de 20 tirsdagsløb, har han 
gennemført. At han så også hver mandag forestår træning på Retning C på 
Svanemøllens kaserne – det er prisværdigt. Hans træningsprogram og træningsmetoder 
er målrettet deltagerne, så det har bevirket at der er en meget flot fastholdelse uanset 
alder. Og hans ihærdige kamp for opnåelse af Idrætsmærker er med til at gøre Retning 
C til noget helt specielt. 

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 2016 skytten KN-R Rudi Bøgwald. Rudi har med 
sine 11 mødedage været en af de flittigste deltagere i sommerskydningerne på Retning 
B i 2016. Rudis flittige fremmøde og entusiasme skal ses i sammenhæng med at Rudi 
også er yderst aktiv i Hjemmeværnet i Dragør. Rudi gør ikke et stort nummer ud af at 
fremhæve egne resultater, men er med sin store erfaring fra sin egen karriere i 
Hjemmeværnet og som aktiv skytteforeningsformand altid hjælpsom og parat til at give 
gode råd. Rudi stiller gerne op når vi beder om hjælp til arrangementer, og har i år til stor 
glæde for de fremmødte skytter stået for gennemførelsen af en vellykket 
duelighedsskydning på gevær på bane 0. 

 



_______________________________________________________________________ 

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 2016 STLG-R Steen- Erik Christensen. Steen-Erik 
Christensen er meget aktiv både som løber på Retning A og skytte på Retning B. Og i 
forbindelse med skydningerne på Kalvebod stiller han sig gerne til rådighed med hjælp 
og vejledning til nye skytter. Steen-Erik Christensen opfylder kravene i fundatsen til 
fulde, idet han også er en af de få, der hele tiden får fornyet sin kontrakt med Forsvaret. 
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