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Cykling: 

2019 sæsonen i AKIF cykling startede og sluttede med den Nordjyske MTBO Vintercup. 

Seks afdelinger fordelt på tre før nytår og tre efter nytår, så 2018/19 sæsonen blev 

afsluttet i marts, mens 2019/2020 sæsonen startede i oktober. 

Derudover har der været deltagelse i DMI Jubilæums-cuppen, en serie landevejsløb, der i 

fællesskab med Politiet Idrætsforening, er blevet afviklet på fire afdelinger fordelt i hele 

kongeriget. 

Opbakningen til årets forbundsmesterskab på landevej (enkeltstart og linjeløb) var meget 

lille, men Jørgen Schnack kunne da køre sølv hjem i Mesterskabsklassen 

Slutteligt var AKIF arrangør af årets forbundsmesterskaberne i MTB. Stævneleder Johan 

Maclassen stod for et flot stævne i Rold Skov med flot vejr, god bane og gode køreforhold.  

AKIF stod også på startstregen, og Jørgen Schnack kunne køre over mållinjen som vinder 

i veteranklassen, og sammen med Bjarne Hoffmann vandt de også holdkonkurrencen i 

denne klasse. 

Vi håber, at aktivitetsniveauet stiger en lille smule i 2020-sæsonen. 

 

Løb: 

I 2019 har der været en rigtig fin deltagelse på de løb, som fremgik af AKIF Løbskalender. 



Tilbagemeldingerne er gode, og der er mange som har deltaget, specielt i Royal Run.  

Der kom et par nye lokale løb på kalenderen, som også havde en del deltagere, og 

ligeledes havde vi nogle, der deltog i Hærløbet på Hærens Officersskole, som vi også vil 

fastholde i 2020. 

Der er i alt ydet støtte med ca. 14.000 kr. til ca. 100 AKIF medlemmer, som har modtaget 

refusion for deres løb. 

DHL stafetten var igen AKIF arrangementet med flest deltagere, da ca. 550 fra kasernen 

troppede frem i Kildeparken den sidste torsdag i august til 5 km løb eller gang, DHL 

madkasse, samt den grill-platte med øl/vand, som AKIF og AKAF i fællesskab donerede 

bagefter. 

 

Sejlads: 

Året 2019 har desværre været et stille år for sejlads. Sejlsportsmand Thor har troligt stået 

på havnen hver tirsdag igennem sæsonen og må indrømme, at der kun har været få forbi. 

To stk. har været på vandet. 

Vores ”Skippy” har været tilmeldt klubsejlads i Aalborg Sejlklub, men grundet vejret og 

arbejde har vi kun kunne deltage i en 1/3 af sejladserne. 

Thor har taget den beslutning at aflevere den ene båd (”Yngling”) til Frederikshavn, som 

gerne vil drage nytte af den der. Det er aftalt, at vi kan komme fobi og benytte deres to  

”Ynglinge”, hvis vi har lyst til dette.  

Vi har stadigvæk en båd tilbage. En ”Skippy 650”, der er nemmere at holde i hverdagen. 

Båden har været på værft, hvor FMI betaler regningen (det kan vi l).  

Det er planen, at sejllads så starter op igen. 

 

Triathlon/Duathlon: 

Fire AKIF medlemmer deltog i DMI forbundsstævne i triathlon og duathlon, Stævnets 

placering i Vordingborg var formentligt med til den begrænsede tilmelding. 

Der var præmier til alle fire deltagere fra AKIF.  

Tre førstepladser fordelt henholdsvis i triathlon Herre senior, triathlon herre old boys og 

duathlon kvinderækken. Derudover en andenplads  duathlon klassen veteran.  

Ud over DMI, har der ikke været AKIF aktivitet indenfor triathlon/duathlon.  



Faldskærm: 

AKIF deltog for andet år i træk med et mindre hold til DMI i Faldskærm. Der var igen 

forhåbninger om gode placeringer – og de gik også fint til træningsspringene. 

Men så skiftede vejret – og efter noget ventetid blev DMI 2019 aflyst. 

 


