Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og
Forbundsmesterskaber i Biathlonorientering 2020
Dansk Militært Idrætsforbunds yngste forening - Hjemmeværnet i Syd- og
Sønderjyllands Idrætsforening (HJVSSI) var vært for mesterskaberne.
Som DMI repræsentant - og deltager - vil jeg betegne stævnet over de tre
dage som meget vellykket.
At gennemføre DM Biathlonorientering som stævnet er skruet sammen med
sprint, klassisk og stafet over tre på hinanden følgende dage, er en ordentlig
mundfuld for en arrangør. Normen ved de fleste tidligere stævner har da
også været, at benytte samme skydebane som stævneplads for at spare tid
og ressourcer. HJVSSI havde dog overskud til at gennemføre dette stævne
på to forskellige skydebaner, hvilket gør udfordringerne større for deltagerne
(man lærer efterhånden terrænet omkring skydebanen ret godt at kende ved
brug af samme skydebane over alle dage). Så stor ros for dette tiltag.
Søgårdlejrens tidligere sportsplads var stævneplads/skydebane til sprint og
klassisk distance. Stafetten blev gennemført på skydebanen i den lidt
nordligere liggende Bjergskov.
Kendetegnet for begge terræner er masser af brombær overalt, hvilket helt
sikkert kan ses på deltagernes ben og arme det næste lange stykke tid. Flere
steder var kortet ikke helt opdateret, hvorfor en del deltagere fik en ufrivillig
kamp med endnu flere brombærranker end hensigten var med et ellers godt
vejvalg.

Billedet viser en ældre deltager på det stående skydemoment til stafet. Blot
et bevis på, at biathlonorientering kan dyrkes af alle.
Sprinten gennemførtes på terrænet nærmest Søgårdlejren, hvor det må
betegnes som ret åbent og ikke så svært – men det giver blot mere fart for
de rutinerede og dermed mere udfordring på skydebanen (høj puls).
Der blev efter sprinten lavet en video med billeder fra drone samt fotograf i
skoven – endnu et eksempel på overskud samt at dette stævne havde stor
prioritet fra stævneledelsens side.

På klassisk distance skulle hele Søgårdkortet i brug. Med 3 km
punktorientering (PO) og over 9 km orienteringsløb for længste herrebane
kom disse deltagere rundt i alle hjørner af terrænet.
På punktorienteringen savnedes mere/tydeligere markering, når banen
skiftede retning. Der burde også have været en koordination med
banelæggeren på orienteringsløbet, så der ikke fra poster udenfor banen (på
PO) kunne ses andre poster end den man skulle stedfastsætte. Der var
afspritningsmulighed ved hver eneste punkt (deltagerne benytter samme
nål/blyant til besvarelsen). Målestoksforholdet var 1:7.500, hvilket gav så
store udfordringer med beregningen, at præmieoverrækkelsen måtte
udsættes til dagen efter.
På stafetten var der terrænskifte til Bjergskoven, og som navnet antyder, så
er der en bakke eller to undervejs. I terrænet var der mere brombærkrat end
angivet på kortet, hvilket ikke faldt i deltagernes smag. Det bakkede terræn
gav gode vejvalgsmuligheder (udenom eller op/ned ad bakkerne) og med
såkaldte farsta gaflinger (forskellige poster) gav det en spændende dyst.
Imod bestemmelserne skulle der løbes et kort orienteringsløb efter sidste
skydning. Det var dog noteret i programmet, så deltagerne vidste det i
forvejen. Biathleterne er dog vant til ”tilpasninger” i f.t. bestemmelserne, så
det var et interessant moment at prøve det.
Stævneleder
Claus
Klaris
og
konkurrenceleder
Tobias
Tesch
havde et virkeligt godt samarbejde.
Claus har fra tillidsposter i den
civile idrætsverden meget stor
viden
om
COVID19
smitteforebyggelse, der i høj grad
blev anvendt. Tobias er tidligere
biathlet og havde bestemt ikke
glemt den detaljeringsviden, der
gjorde at selv erfarne deltagere
kan nikke rosende for den indsats.
Tobias er på billedet er godt i gang
med en fyldestgørende instruktion
mens Claus Klaris i baggrunden lige
har gennemført en god COVID19
instruktion.
Dejligt
at
udfordringen
med
COVID19 blev taget alvorligt af alle
deltagere og hjælpere.

Skydemomentet var ved alle disciplinerne fint opstillet med fine muligheder
for afspritning før/efter skydning. Frivilligt hjemmeværnspersonel stod for
markeringen. Skiverne kan omstilles mellem liggende og stående mål fra
skydelinjen, men det var de ikke omskolet til, så på stafetten opstod der en
kort periode ventetid (tid, som blev godskrevet deltageren i sidste ende)
Før præmieoverrækkelsen var der lidt ventetid, hvor tiden blev udnyttet til at
deltagerne hjalp med nedbrydningen af stævnepladsen. Dette til alles
tilfredshed; man føler at man som deltager gør gavn og hjælperne er
tidligere færdig med opgaven.
Claus og Tobias var før og under stævnet godt hjulpet af Feltsportsudvalget,
dels med specialviden, dels med kontrolfasen og ikke mindst
præmieoverrækkelsen.

På billedet ses damepodiet fra sprintdistancen. En DIF medalje til vinderen!
Der var 58 tilmeldte incl. 8 tyske og 13 eksterne (fra civile foreninger)
deltagere. AKIF stod for næsten halvdelen af deltagerne og tog sig – fortjent
- også godt af præmierne.
FL reklame/program var leveret rette sted/tid. Dog var forsiden et nærbillede
af et flugtskydningsgevær.. Mit indtryk var, at FL reklameprogrammet ikke
blev brugt, da der også blev udleveret en opdateret slutinstruktion med bl.a.
COVID19 forholdsregler.
Jeg havde håbet på, at arrangøren af DMI Biathlonorientering 2021 (HAGI)
havde stillet med deltagere eller minimum observatører for at se hvorledes
et biathlonstævne kunne gennemføres. Det ville have lettet forberedelserne
betydeligt for dem.
Jeg kunne afslutte tre dages spændende og udfordrerne dage med reklame
for DMI´s sidste stævne i 2020 – Feltsport - og åbent mesterskab i biathlon
samt rose stævneledelsen for et stævne med flere bump på vejen, men som
ikke ødelægger helhedsindtrykket om et virkeligt vellykket stævne.
Alle tre dage var begunstiget med fint løbevejr med efterårssol.
Resultater, video etc. findes på www.biathlon.dk
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