Hædersbevisninger 2017

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 2017 tildeles KN-R Kent Pihl. Kent har i årets løb været
en meget flittig deltager på Retning B, altid med flotte resultater. Men det er hans
deltagelse i DM i Feltsport i 10. oktober i Oksbøl, der gør hans indsats iøjnefaldende.
Som repræsentant for HPRD København opnåede han en 3. plads i gruppen Ældre Old
Boys og dermed cementerede han kvaliteten i Feltsportskursus aktiviteter og arbejde.

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 2017 OL Peter Andreas
Tscherning. Peter Tscherning er en aktiv løber med 18 ud af 21 mulige løb i 2017,
hvilket gør ham til en af topscorerne. Men samtidig er han en dedikeret deltager på Hold
C, hvor hans helt specielle servestil med tilhørende lydfrembringen er med til at gøre
ham til en skattet volleyballspiller. Og naturligvis erhverver han Idrætsmærket hvert år.
Han er som arrangør af juleafslutningen med til at skabe et godt social sammenhold på
Hold C.

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 2017 tildeles PL-R Erik Bertelsen. Erik Bertelsen har
i en menneskealder deltaget aktivt og flittigt på alle 3 retninger. Men på Retning B
Skydning har han endvidere assisteret som hjælper og baneansvarlig, således at
aflysninger har kunnet undgås ved retningslederens forfald – og dette gør ham til en
oplagt modtager af Mindeskjoldet.

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 2017 til MJ-R Palle Redder Madsen. Palle har i utrolig mange år
været banelægger og aktiv deltager på både Retning A og Retning B. Men det er i hans
egenskab af leder af hele Feltsportskursus økonomifunktion, at han i år tildeles pokalen.
Som administrator af kursets pengestrømme og samarbejdet med foresatte myndighed
Hærstaben, har han formået at få tingene til at fungere i en verden, hvor administration
er i stadig fokus. Uden hans værdifulde indsats havde vi nok ikke eksisteret i dag, idet
opgaven ikke ville kunne løses af myndighedens tjenestegørende personel.

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 2017 skytten MJ-R Anders Poulsen. Anders har
med sine 12 mødedage været en af de flittigste deltagere i skydningerne på Retning B i
2017. Anders’ flittige fremmøde og entusiasme skal ses i sammenhæng med, at Anders,
udover at være flittig deltager på Retning B, også er feltsportsleder. I den rolle yder
Anders også en uvurderlig indsats for alle retningerne, og har med sin store erfaring og
tilknytning til Forsvaret mulighed for at trække i de rigtige tråde, når der er behov for det.
Anders er altid hjælpsom og parat til at stille op som flittig hjælper, og som stedfortræder,
når retningsleder på retning B er nødt til at melde afbud. Anders har mange gode ideer,
og har for eksempel igen i år været tovholder 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 2017 KN-R Christian Saxe. Christian har som
sædvanlig været en aktiv deltager på Retning A med 15 gennemførte løb og også som

banelægger. Men samtidig er han aktiv i konkurrence sammenhæng. Han har opnået
fine resultater i DMI Biathlon Orientering i Ålborg og i DM i Feltsport i Oksbøl, hvor han
stillede op i Herre A. At han samtidig er meget aktiv i AS – Akademisk Skytteforening,
viser hans dedikation til feltsporten.
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