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Formandsberetning, Skydeudvalget KOK Generalforsamling 22. feb. 2023:  

 
Generelt:  
 
KOK har i mange år haft medlemmer som deltagere på det militære landshold i Biathlon, og 
udenfor landsholdet har KOK ligeledes været en af de ganske få civile klubber, som både har 
bidraget med både deltagere og arrangører til aktiviteter i denne niche-idrætsgren. 
KOK blev således bl.a. nævnt særskilt i DMI’s 100-års jubilæumsskrift (2018), herunder at klubben 
bærer ”en ikke uvæsentlig del af æren for den stabilitet og fremdrift, dansk biathlon orientering har 
haft nationalt såvel som internationalt”.  
Desværre må vi se i øjnene, at i forbindelse med dette års DM/ÅbenDM i Ålborg blev de civile 
klubber i Biathlon-sammenhæng nedklasseret til andenrangs-foreninger, som mod sædvane 
udelukkende kan hædres som vindere i H/D 21 klasserne. Alle øvrige klasser betragtes som DMI-
forbundsmesterskaber, som derfor udelukkende kan vindes af medlemmer af militære foreninger 
(uanset hvor lidt militær-aktiv man måtte være). 
Denne nye DMI-holdning, som i øvrigt først blev meldt ud midt under stævnet, kan i mine øjne få 
negative konsekvenser for motivation omkring sporten – både deltager- og arrangørmæssigt.  

Stævner 

Året har kun budt på få gennemførte biathlonstævner. DM Sprint blev afviklet som 
enkeltdagsstævne i Ålborg i sammenhæng med en lang række DM’er i andre idrætsgrene. Der var 
derfor usædvanlig lille deltagelse i DM Sprint, ikke kun fra KOK, men også generelt. Samme 
koncept er i øvrigt også planlagt i 2023.  
 
DM Klassisk og Stafet blev slået sammen med Åben DM stævnet, og som tidl. nævnt, afstedkom 
det en række diskussioner om sportslig fairness – det bliver interessant at høre hvad disse 
diskussioner ender med – lad os for sportens skyld håbe, at det ender med at man går tilbage til 
den model, som Biathlon har fungeret under i mere end 20 år nu.  
DM Klassisk og Stafet i 2023 er planlagt til at foregå i omegnen af Oksbøl, så det vil være en god 
idé at forberede sig til klitplantager, med alt hvad det medfører. 
 
VM var som altid en stor oplevelse - i år endda på trods af lave forventninger til banerne pga. 
mange varslede restriktioner i brug af løbsområde.   
Det var en vellykket tur til Bayern, ikke mindst på grund af det gode sociale sammenhold der er 
blandt deltagerne, både på tværs af nationer, forbund og foreninger. Turen blev ekstra fin, idet 
Nicolai igen kunne hjemtage både sølv og guld til KOK. 
VM 2023 foregår i Idrefjäll d. 9-12. august, og det lyder til, at der er stemning for KOK deltagelse 
igen. 
 

Våben og træning 

Formelle forhold som våbenregistrering, fornyelse af våbentilladelse er gennemført i 
overensstemmelse med krav og regler. Heldigvis ser det også ud til at gå fremad med alle de 
forsinkede godkendelser/fornyelser fra Politiets side – pt. er der kun ét medlem som afventer 
godkendelse fra PAC. 
 
Der har kun været arrangeret ganske få træninger i Vingsted i 2022 – og desværre er det nye 
bookingsystem et par skridt baglæns i forhold til brugervenlighed, men lad os sigte på at få mere 
gang i træningen i foråret 2023.  
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Økonomi 
Eneste større post på udgiftssiden har været indkøb af ammunition i april ‘22, og der henstår pt. 
ca. 5000 DKK på Skydeudvalgets konto. 
  
 
Podieplaceringer i årets stævner  
  
DM Feltsport (Bornholm) 

• 2 Nicolai Wind - Ældre Oldboys 
• 3 Christen Laursen - Veteran 1 (stillede dog op for JDRI)  

  
DM Biathlon  
Sprint:  

• Steen Oxfelt – Veteran 1 (stillede dog op for IFS) 

 
Klassisk:  

• 1 Nicolai Wind – Herre A 
• 1 Claus Lyngby – VET-1 
• 3 Christen Laursen -VET-1 

 
Hold Klassisk: 

• 2 Nicolai Wind, Søren Eg Staugaard, Ulrik Staugaard - HA 
• 1 Claus Lyngby, Christen Laursen, Per Eg – ÆOB/VET 
 

Stafet: 
• 1 Christen Laursen, Steen Oxfelt – OB/OG 

 

VM  
Sprint: 

• 2 Nicolai Wind – M45 
 
Klassisk 

• 1 Nicolai Wind – M45 
  
Klubmesterskabet   

• Traditionen tro er der heller ikke i 2022 afholdt klubmesterskaber – mon 2023 
bliver året, hvor vi ændrer dette ? 

  

 

Afslutning: 
Der er ét bestyrelsesmedlem på valg i år, og Nicolai modtager gerne genvalg. 
 
I 2024 er undertegnede på valg, og efter 10 år i bestyrelsen varsler jeg hermed, at der skal findes 
mindst ét nyt bestyrelsesmedlem til den tid, idet jeg har besluttet ikke at genopstille. Der er således 
god tid til at overveje, hvem der kan være kandidat i 2024. 
  
Tak for god opbakning i det forgangne år. 2022 var igen et usædvanligt år, og det er mit håb at 
2023 trods alt bliver bedre. 

 
Christen Laursen, formand 


