Hædersbevisninger 2018

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 2018 tildeles MJ-R Jesper Gottlieb. Jesper er aktiv på
Retning A som banelægger og løber. Han har tidligere også været formand for RIR.
Jesper påtog sig i år at stå for HPRD/KBH i deltagelse i DM Feltsport i september i
Nordjylland og vandt sin klasse VET 1. Endvidere fik han og holdet en flot 4. plads i
gruppen af seniorhold. Jesper deltager naturligvis også på Retning B uden at have sin
egen pistol.

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 2018 PL Mette Pilemand. Mette har
gennem mange år været aktiv på Retning A, som konkurrencedeltager, som løber og
som banelægger. I 2018 har Mette specielt udmærket sig som ”redende engel”, når der
har været truende aflysninger. Hun har beredvilligt stillet op til at udføre det praktiske
arbejde, så andres planlægning er blevet til gode løb trods vejrgudernes ugunst.

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 2018 tildeles OKS-R Jørgen Nielsen. Jørgen Feltsportskursus Webmaster – yder en utrolig flot indsats for hele Feltsportskursus.
Uden hans professionelle arbejde kunne kursus ikke gennemføres. Han evner hele tiden
at få befalingerne ud, at lave rettelser og ændringer når der er behov for det på de
enkelte retninger. Han deltog også i DM og fik en flot 3. plads i ÆOB. Han er derfor 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 2018 til PL-R Erik Bruhn Lorentzen. Erik har udført et utroligt
arbejde for Retning B Skydning. Nye regler fra både civile og militære myndigheder har
stillet store krav til det administrative arbejde. Alle deltagere skulle nu registreres hos
Politiet, for at kunne skyde. Og til skydning skal der bruges AMM. Alene det arbejde der
kræves for at få AMM fra Forsvaret har været en ørkenvandring for ham, men det er
lykkedes for ham at få Retning B til at fungere, uden deltagerne har bemærket
udfordringerne.

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 2018 skytten KN-R Kent Pihl.
Kent Pihl har været sæsonens flittigste skytte med 12 fremmødedage i løbet af sommeren
ud af 18 mulige. Kent har udnyttet sæsonen på udmærket måde ved at erhverve 2
sølvmærker og 3 guldmærker, heraf de to med sæsonens to bedste resultater henholdsvis
271 og 280 point ud af 300 mulige. Sølvmærkerne er endda kun 4 og 6 point fra
guldmærker, hvilket ikke er overgået af nogen andre skytter i år.
Udover at være en god og flittig skytte er Kent et socialt menneske, som man altid kan få
en hyggelig snak med, og som er hjælpsom og opmærksom i forhold til samarbejdet og
sikkerheden i forhold til de andre skytter på skydebanen.

_______________________________________________________________________

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 2018 KN-R Christian Saxe. Christian har som
sædvanlig været en aktiv deltager på Retning A med 14 gennemførte løb og som
banelægger. Endvidere er han også aktiv på Retning B. Som konkurrenceløber blev han
ved årets DM individuelt nr. 2 i ÆOB. Han fik også sablen i 2017, men med hans indsats
og præstationer, kan sablen heldigvis ikke vindes til ejendom, selv om hans navn er
indgraveret flere gange.
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