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INDLEDNING
Af formand DMI, oberst Susanne Bach Bager
Militær idrætten har også i 2015 været udfordret af et ekstraordinært højt aktivitetsniveau,
som følge af den sikkerhedspolitiske situation i især Ukraine, Syrien, Mali, Irak og
Afghanistan.
DMI anser fortsat den frivillige idræt som en vigtig del af Forsvarets virksomhedskultur og
herunder trivslen. Det er fremmende for et gnidningsfrit samarbejde, at medarbejdere på
tværs af grader og enheder kan dyste i idrætskonkurrencer med frivillighed og godt
kammeratskab i fokus. Vi får gennem idrætten mulighed for at pleje netværk og venskaber
på tværs af enheder, hvilket er med til at styrke Forsvarets opgaveløsning både
herhjemme og i missionsområderne. DMI bidrager tillige gennem idrætsforeningerne til
forbedring af idrætsfaciliteterne på tjenestestederne og et sundere Forsvar.
Alle Idrætsforeninger (IF) og tjenestesteder fortjener anerkendelse for at have støttet op
om gennemførelsen af DMIs forbundsmesterskaber i 2015. Der skal rettes en særlig stor
tak til dem, der stod for gennemførelsen af de tre Danmarksmesterskaber:
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup, som gennemførte Danmarksmesterskabet i
biathlon, orientering, Idrætsforeningen Skive Garnison, som gennemførte
Danmarksmesterskabet i feltsport og Slagelse Garnisons Idrætsforening, som
gennemførte Danmarksmesterskabet i militær femkamp.
Vi påskønner også støtten fra de Lokale Driftsområder, cafeterier, transportområder mv.,
uden hvem, vi vanskeligt ville have kunnet gennemføre vores stævnevirksomhed.
FKODIR PS. 491-1 ”Direktiv for idrætsvirksomhed i Forsvaret”. Dette direktiv er under
opdatering, og vi afventer derfor fortsat at få klarhed over Forsvarets forventning til DMI i
fremtiden.
Bestyrelsen vil med udgangspunkt i direktivet udforme mission, vision og strategi for DMIs
fremtidige virke.
Idrætsbefalingen for 2016 blev udsendt 5. Februar 2016 og giver de samme rammer for
DMI idrætten som sidste år. Alle DMIs Forbunds- og Danmarksmesterskaber samt vigtige
møder fremgår af aktivitetsoversigten, og de tilhørende vilkår er helt klare.
FSUBST 491-7 ”Bestemmelser for Militær Fysisk Træning og Idrætsvirksomhed i
Forsvaret” omfatter sig nu alene den operative struktur. Jeg opfordrer på den baggrund
idrætsforeningerne til at se på mulighederne for at give træningstilbud umiddelbart før og
efter tjeneste, der kan bidrage til, at medarbejdere i de administrative stabe fortsat kan
bestå de årlige træningstilstandsprøver.
Tidligere års tendens med faldende deltagelse i forbundets stævner er stagneret i 2015,
og to ud af 16 stævner blev aflyst på grund af for få tilmeldinger (volleyball og tennis).
Tennisudvalget har fremsendt forslag om gennemførelse af et indendørs tennisstævne i
2015, hvilket bestyrelsen har imødekommet..
DMI består nu af 46 idrætsforeninger (idet Borris er nedlagt og Veteranskytterne er
optaget som en ny IF). Det er alene de 43 IF, der ligger i Danmark, der er registreret i DIF.
IF samlede medlemstal er på 16.421 svarende til en nedgang på 417 medlemmer fra
2014.
I 2015 var der en mindre stigning i deltagerantallet i to af de tre Danmarksmesterskaber,
som vi gennemfører for DIF, nemlig femkamp og biathlon, orientering, men et mindre fald i
feltsport.
DMI bæres fortsat af aktive idrætsfolk og frivillige ledere, som alle gør en
påskønnelsesværdig indsats til gavn for Forsvarets ansatte. En indsats som er af stor
betydning for Forsvaret – som en vigtig kulturbærer, men også som et vigtigt element til at
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sikre sammenhængskraft, trivsel og velvære blandt Forsvarets medarbejdere. Forhold der
bør prioriteres, når medarbejderne skal kunne kapere store forandringer.
DMI har også i 2015 haft et konstruktivt og godt samarbejde med DIF, herunder ikke
mindst i forbindelse med ”DIF Soldaterprojekt” med idrætstilbud til vore fysisk skadede
soldater. DMI varetager således sammen med DIF og DHIF fortsat et socialt ansvar i
forhold til vores fysisk skadede kolleger. Projektet er som det eneste af DIFs
udviklingsprojekter forlænget til 2016, og forventes afsluttet med en stor konference i
efteråret 2016.
DMI har deltaget i drøftelser om DIF politiske program og om en ny støttekoncept. DIF
ønsker at arbejde mere strategisk med specialforbundene, idet der er et stigende behov
for at kunne dokumentere, at pengene til idrætten anvendes så effektivt som muligt: mere
idræt for pengene.
Det er hensigten, at den nye støttekoncept skal træde i kraft pr. 1. Januar 2018, dvs. DMI
skal være rede til at indgå i strategidrøftelser med DIF sommeren 2017.
Bestyrelsen har indledt arbejdet med at udvikle en strategi, i rammen af DIF’s politiske
program 2015-2020 – med mottoet ”DIF bevæger Danmark” – vedtaget af DIF’s
repræsentantskab 9. maj 2015. Det politiske program skal opfylde DIF’s overordnede mål
om, at:
 Opnå verdens højeste idrætsdeltagelse
 Fremme idrættens betydning i samfundet
 Skabe idrætstilbud med høj kvalitet
 Udvikle frivilligheden i idrætten og i Danmark
 Sikre et mangfoldigt idrætsbillede
 Arbejde visionært med talentudvikling og eliteidræt
DIF har udpeget fire idrætspolitiske fokusområder, som afgørende for at kunne realisere
de overordnede mål.
 Kvalitet: Det gode idrætsliv
 Samarbejde: Vi gør det ikke alene
 Eliteidræt: Mere end medaljer
 Faciliteter: Bedre fysiske rammer for idræt
Det er bestyrelsens hensigt at fortsætte dette arbejde i 2016 og herunder ikke mindst
inddrage IF, så vi kan vedtage vores mission, vision og strategi på
repræsentantskabsmødet i 2017.
Bestyrelsen besluttede på baggrund af en stigning i revisionsomkostningerne at overgå til
DIF regnskabssystem i første kvartal 2015. Dette har medført en række
regnskabsmæssige ændringer, som har fået indflydelse på årets regnskabsresultat i form
af et større underskud end budgetteret. Underskuddet er imidlertid ikke udtryk for en
stigning i udgifterne, men er resultatet af en ændret regnskabspraksis.
Generalsekretæren Kent Ravn trak sig tilbage efter sidste års repræsentantskabsmøde og
Tom Petersen rykkede op som generalsekretær. Michael Brøgger Jensen fortsatte som
vicegeneralsekretær (økonomi), og den tredje mand på sekretariatet, Per Heien, blev
ansat 1. januar 2016, som vicegeneralsekretær (stævner, hjemmeside m.m.).
Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen, DMI sekretariatet, respektive udvalg og ikke
mindst DMI mange idrætsforeninger og ildsjæle for en fortsat stor og dedikeret indsats til
gavn for Forsvarets nuværende og tidligere ansatte og deres pårørende.
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2015

HÆDERSTEGN
Oberst Susanne Bach Bager, formand DMI
Seniorsergent Ryan Laier, IFK
GULDEMBLEM
Seniorsergent Karsten Frandsen, TGR
Løjtnant Patrick Fjordback, SIF KBH
Major K. Kock, ISG
SØLVEMBLEM
Major(P) A. Wilson, GI
Sergent N. Yehia, BVI
Major K.H. Eriksen, BVI
Major J.B. Frederiksen, ISG
Overkonstabel-1 K.H. Petersen, ISG
Chefsergent K.K. Hansen, IVG

BRONCEEMBLEM
Major(P) M. Ipsen, GI
Overlæge(P) J. Kampp, GI
Civil M. Devantier, GI
Major(P) E.K. Lauritzen, GI
Oversergent J.B. Petersen, IVG
Oversergent M.S. Mikelsen, IVG
Civil H.U. Hansen, IVG
Kaptajn K. Lund-Jensen, BVI
Seniorsergent B. Nielsen, BVI
Seniorsergent J.B. Lindquist, BVI
Marinespecialist O.O.N.S. Malling, BVI
Korporal T. Markussen, BVI
Korporal R.A. Adolfsen, BVI
Afdelingssygeplejerske B.B. Grubak, SLGI

LANDSHOLDSDELTAGERE
BIATHLON ORIENTERING
Bronce:
Menig A. Edsen
Menig N. Nejbjerg
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MILITÆR FEMKAMP
Bronce:
Sergent T.F. Tørsleff
Menig A. Landgren
Menig J.K. tolstrup
Menig P. Kjær
SEJLSPORT
Bronce:
Seniorsergent P. M. Larsen
SKYDNING
Bronce:
Oversergent M. Høholt
Sergent P.K. Fink
GULDMANCHETKNAPPER:
OL(P) Birger Hoff, AS FELTSPORT
SØLVMANCHETKNAPPER:
Overkonstabel-1(P) P. Emtekjær, JDRI
Afdelingsleder S. Aa. Olsen, BVI

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015
På DMI repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 blev der overrakt følgende pokaler og
hæderspræmier:
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015.
Tildeles for ét år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet
en for den militære idræt enten national eller international betydningsfuld/ bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2014 tildeles den:
Sygeplejerske Pia Villemoes
Som begrundelse skal anføres:
Pia startede i juni måned til Militært Nordisk Mesterskab i Finland med at blive dobbelt
Nordisk Mester på sportspistol.
Til Københavnermesterskabet i august gjorde Pia rent bord ved at vinde alle tre discipliner
hun kunne deltage i.
I september blev Pia dobbelt Dansk Mester på sportspistol og standardpistol.
Pia sluttede sæsonen af med i oktober at blive Forsvarsmester på sportspistol og dermed
også DMI landsskytte på sportspistol.

På den baggrund tildeles hun
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE
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IDRÆTSPRÆSTATION.
FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015.
Tildeles for ét år ad gangen den/de mandlige idrætsudøvere (individuel/hold), der har ydet
en for den militære idræt, enten national eller international betydningsfuld/
bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For præstation i 2014 tildeles den:
Chefsergent Karsten Kogut Hansen
Kaptajn-R Ole Kobberup og
Seniorsergent John Mathiesen
Som begrundelse skal anføres:
IVG Faldskærmsafdeling har over en årrækken været med helt fremme i såvel præcisionssom formationsspring, og flere af springerne er på det civile-, som på det militære
landshold.
Ved forbundsmesterskabet i faldskærmsudspring 2014 på Bornholm, opnåede IVG
Faldskærmsafdeling nogle fantastiske resultater, såvel individuelt som på hold, både i
præcisions- og formationsspring. På Bornholm opnåede præcisionsholdet at hjemtage
guld og individuelt guld, sølv og en 4. plads. Rigtig flot. IVG faldskærmshold 1 i
præcisionsspring består af ovennævnte 3 springere. Holdet har endvidere deltaget i
træningslejre og mesterskaber rundt om i verden, samt deltaget i De Militære
Verdensmesterskaber i Indonesien.
Holdet deltager også årligt i uddannelsen af ca. 150 nye faldskærmsspringere i Varde
Garnison, primært værnepligtige. Dette sker i samarbejde med Varde Faldskærmsklub.
På den baggrund tildeles de
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE
IDRÆTSPRÆSTATION.
ARVEPRINS KNUDS POKAL
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af admiral, Hans Kongelige Højhed Arveprins Knud i 1968.
Tildeles for et år ad gangen et af forbundets forbundsmedlemmer (foreninger), der har
ydet en ganske særlig indsats inden for forbundet.
For indsats i 2014 tildeles den:

IDRÆTSFORENINGEN FLYVESTATION SKRYDSTRUP
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IF) har gennem de seneste år været særdeles
aktiv, ikke mindst på det arrangementsmæssige område. IFS har bl.. i 2014 afholdt
forbumdsmetsterskaber i golf og fægtning og i den forbindelse afholdt Danish Military
Open, med deltagelse af fægtere fra de nordiske lande. IFS har også i 2014 afholdt et stort
jubilæumsstævne. IFS planlægger også i de næste år at arrangere DMI stævner.
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IFS er en af de veletablerede foreninger, der gennem mange år altid har været parat til at
afholde en meget stor andel af DMI stævner.
Med IFS som arrangør, er der altid sikkerhed for et stort engagement og høj kvalitet i
stævnerne. IFS er en forening, der tjener som forbillede for andre, og det er oplagt, at
foreningen på baggrund af en mangeårig og meget flot indsats nu tildeles
Arveprins Knuds Pokal.

ÅRETS MEST VINDENDE IDRÆTSFORENING
Resultatet er opnået på baggrund af flest opnåede 1. – 2.- og 3. pladser på tværs af
idrætsgrenene. For året 2014 tildeles trofæet
AALBORG KASERNERS IDRÆTSFORENING
Som begrundelse skal anføres:
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), har i året 2014 vundet pokalen med i alt 101
points, efterfulgt af Idrætsforeningen Flyvestation Karup(IFK), SOM OPNÅEDE 91
POINTS. Nummer 3 blev Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI) med 53 points.

HÆDERSBEVISNINGER
DMI Hæderstegn, overrækkes af FM/DMI til
Seniorsergent Ryan Laier
Med følgende begrundelse:
Ryan Laier sad i IFK bestyrelse i mere end 20 år, heraf mange år som foreningens
næstformand og senere formand. Et mangeårigt engagement til gavn for det lokale
idrætsliv, der også sideløbende blev suppleret med en lang indsats i DMI boldspilsudvalg.
Ryan blev i 2002 valgt ind i DMI bestyrelse, men er fortsat en solid støtte til IFK bestyrelse
og udvalg med både råd, vejledning samt støtte til gennemførelse af idrætsarrangementer.
I 2008 blev Ryan valgt til DMI forretningsudvalg og videre til DMI bestyrelse ved ændring
af DMI organisation i 2009.
Han blev medlem af DMI lovudvalg i 2008 og fra 2010 har Ryan været formand for DMI
lovudvalg.
I alle årene har Ryan haft en stærk tilknytning til de enkelte idrætsforeninger og i
særdeleshed IFK. Ryan har altid været en af Dansk idræts ildsjæle, der i høj grad har holdt
gang i og udviklet foreningslivet til gavn for alle militære idrætsudøvere. Ryans indsats er
altid præget af top kvalitet og engagement, hvor han gennem et mangeårigt idrætslive har
opbygget en meget stor erfaring, som Ryan meget gerne deler ud af til os andre til gavn
for helheden.
Ryan har leveret en bemærkelsesværdig indsats gennem mange år, såvel lokalt som i sit
DMI arbejde. Ryan er ikke sen til at påtage sig opgaver, og de opgaver han påtager sig,
bliver altid løst meget tilfredsstillende. Ryan har således en væsentlig andel i, at rigtig
mange får en god oplevelse med den frivilllige idræt i DMI regi.
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Ryan Laier er en meget dygtig ressourceperson inden for den frivillige idræt i Forsvaret, en
personlighed der desværre ikke findes mange af, og IFK er ikke i tvivl om, at hans
ekstraordinære indsats berettiger til modtagelsen af Dansk Militært Idrætsforbunds
Hæderstegn.
Ryan Laier fik tildelt DMI guldemblem i 2008.

DMI Hæderstegn, overrækkes af bestyrelsesmedlem Mona Rasmussen til
Oberst Susanne Bach Bager
Med følgende begrundelse:
Susanne Bach Bager blev i april 2013 valgt som formand for Dansk Militært
Idrætsforbund(DMI). Et valg vi i Fredericia (FAGI) var meget stolte af og ikke mindst
spændte på, da der dermed blev skrevet historie med den første kvindelige formand for
DMI. Perioden for formandsskiftet lå for hende og forbundet i en meget vanskelig tid, hvor
forsvarets besparelser prægede hendes hverdag, sammen med ”truslen” mod den frivillige
idræt i forsvaret pga. generelle besparelser.
Susanne Bach Bager har i meget høj grad været foregangsmand i bestræbelserne på at
fremtidssikre DMI. I dette arbejde og i DMI virke generelt har hun været meget bevidst om
værdien af en tæt kontakt til forbundets nødvendige medspillere. Her tænkes der både på
samspillet med forsvarets interne fora, men også de eksterne nøglespillere som Danmarks
Idrætsforbund og Team Danmark, i hvis bestyrelse Susanne blev valgt til i 2014.
Susanne Bach Bager er en markant og særdeles kompetent repræsentant for DMI i
forhold til omverdenen. Overtagelsen af ”DIF´s Soldaterprojekt”, i samarbejde med
Danmarks Idrætsforbund og Dansk Handikap Idræts-Forbund, skal i den forbindelse
fremhæves, da det er lykkedes Susanne Bach Bager at få DIF til at fortsætte projektet til
og med 2016.
Hendes engagement og indsigt i idrættens vilkår og virke har været fremtrædende. I sin
periode som formand har hun gennem et meget personligt engagement formået at give
forbundet et nyt pust og løft til gavn for DMI virke generelt.
Susanne Bach Bager er meget engageret i forbundets virke og ikke mindst dets fremtid.
Hun har taget nogle ”kampe” med forsvarets ledelse i bevidstheden om, at forsvaret og
dermed DMI er inde i en brydningstid, hvor det er vigtigt at forbundet er på forkant med
udviklingen. Budskabet om, hvor vigtig den frivillige idræt er for forsvaret, er blevet
påpeget gang på gang, hvilket vi i FAGI også oplever, ved hendes altid velvillige
opbakning. Susanne har på en særdeles positiv måde været med til at styrke den frivillige
idræts anseelse og betydning.
Susanne Bach Bager modtog DMI sølvemblem i 2013. På baggrund af den indsats hun
har ydet, indstiller FAGI direkte til Hæderstegnet, selv om tildelingen af et guldemblem
havde været den naturlige rækkefølge.

DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Seniorsergent Karsten Frandsen
med følgende begrundelse:
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Karsten Frandsen har i mange år, fra 1980, deltaget i mange af DMI aktiviteter. Især har
ude- og indefodbold haft Karstens store interesse og han har opnået adskillige præmier for
sin indsats.
Senere har han deltaget som holdleder for og træner for FAGI militære 5-kamp hold, hvor
han har ydet en flot stor indsats, der er krydret med mange forbundsmesterskaber især i
kvinderækken. Kartsten deltager stadig i DMI aktiviteter, således deltog han i DMI cross
country 2014, hvor han opnåede en andenplads i stafetkonkurrencen.
Karsten har især vist store ledelsesmæssige evner, idet han allerede i 1984 blev indvalgt i
FAGI bestyrelse. Her bestred han forskellige opgaver og var formand for FAGI i 19992003. Han blev igen valgt i 2005 i FAGI bestyrelse, hvor han siden har været
næstformand.
Karsten er drivkraften når DMI, FAGI, Forsvaret eller Fredericia Firma Idræt arrangerer
stævner. Karsten sætter en ære i at arrangementer gennemføres på et meget højt niveau
for deltagerne.
Karsten blev i 2012 indvalgt som suppleant i DMI bestyrelse og er i 2014 indtrådt i
bestyrelsen, hvor han bl.a. er formand for præmieudvalget og er medlem af lovudvalget.
Karsten er en god kammerat og er altid villig til at give en hånd, hvor det er påkrævet.
Karstens store netværk gør, at han ofte hjælper kolleger både i DMI og Forsvaret med at
løse store som små opgaver.
Karsten modtog i 1999 DMI sølvemblem.
DMI guldemblem, overrækkes af bestyrelsesmedlem Søren Munk Madsen til
Major Kim Rønne Kock
med følgende begrundelse:
Kim Kock har haft en lang og glorværdig karriere som aktiv og træner inden for især
fodbold. Såvel i det lokale idrætsmiljø i Skive som i DMI regi. Kim sidder nu i bestyrelsen
for Skive Idrætssamvirke og er næstformand i Dansk Militært Idrætsforbund.
Kim var formand/næstformand da daværende Skive Militære Idrætsforening og Prinsens
Livregiments Idrætsforening blev slået sammen i 2001. Kim var en af drivkræfterne i
udarbejdelsen af de nye love og vedtægter for den nye Idrætsforening Skive
Garnison(ISG). Han var formand for ISG til 2009.
Kim nyder stor respekt for sin tilgang og store viden om idræt. Han er således dybt
forankret i idrætslivet i Skive.
(På grund af Kims udsendelse til international tjeneste, fandt overrækkelsen sted i
forbindelse med generalsekretær Kent Ravns afskedsreception i Idrættens Hus den 29.
april).

DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Løjtnant Patrick Fjordback
med følgende begrundelse:
Patrick har inden for skydning i 2014 vundet 2 CISM-medaljer (sølv og bronce).
DMI tildeler guldemblem ved opnåelse af fremragende resultater f.eks. vundne medaljer
ved et verdensmesterskab, herunder CISM.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2015 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup

Danmarksmesterskabet i biathlon
orientering.

Idrætsforeningen Skive Garnison

Danmarksmesterskabet i feltsport.

Slagelse Garnisons Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp.

IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Oksbøl Militære Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Bornholms Værns Idrætsforening
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Varde Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Skive Garnison
DMI MTB Udvalg
DMI tennisudvalg

FORBUNDSMESTERSKABER
Volleyball (Aflyst), Fodbold inde
Flugtskydning
Golf
Cross Country, Biathlon
Orientering
Fodbold ude
Landevejscykling
Fægtning, Militær Femkamp
Faldskærmsudspring
Triathlon/Duathlon,
Flugtskydning
Håndbold, Badminton,
Skydning, Feltsport
Mountainbike
Tennis (Aflyst)

Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en
tak til Lokale Driftsområder, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af
den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.
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Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2015:
IDRÆTSGREN
DELTAGELSE
Individuelt
Hold
Antal foreninger
Badminton
41 (39)
10 (10)
Cykling
92 (114)
5
19 (21)
Golf
114 (133)
12 (15)
25 (29)
Tennis
Aflyst
Aflyst
Fodbold – inde
39 (26)
11(9)
Fodbold – ude
22 (29)
10 (9)
Håndbold
7
5
Volleyball
Aflyst
Aflyst
Feltsport
54 (67)
10 (8)
10 (9)
Biathlon orientering
49 (42)
8 (7)
9 (8)
Biathlon orientering – stafet
38 (11)
10 (4)
Militær femkamp
47 (45)
18 (18)
9 (7)
Duathlon
17 (7)
0 (0)
8 (5)
Triathlon
40 (24)
5 (4)
13 (8)
Cross Country
67 (39)
25(23)
9 (10)
Faldskærmsudspring
31 (31)
9 (16)
10 (10)
Fægtning
20 (22)
5 (8)
6 (6)
Skydning
142 (60)
39
10 (6)
Flugtskydning
115 (113)
29 (30)
15 (12)
Mountain-bike
65 (57)
6 (14)
15 (14)
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2014)
I alt 894 (793) deltagere heraf 150 (154) til DM
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund
(DIF) og er ansvarlig for afholdelse af Danmarksmesterskaber i følgende tre idrætsgrene:
1. Biathlon orientering/biathlon orientering-stafet og biathlon orientering-sprint,
2. Feltsport og
3. Militær femkamp.
For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).

DMI har i 2015 gennemført 16 stævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber. Desværre
blev volleyball og tennis aflyst, på grund af for få tilmeldte.
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse været repræsenteret.
Forbundet har med glæde kunnet konstatere en stigende tendens i såvel det individuelle
deltagerantal, holdidrætterne og antal deltagende foreninger (se ovenstående skema).
I biathlon orientering er det lykkedes at få godkendt disciplinen sprint og Dame A-klassen
som officielle Danmarksmesterskaber. Dette betyder, at vinderne fra og med 2015 får
overrakt DIF-medaljer. Det er håbet, at dette vil kunne medvirke til vækst i antallet af
tilmeldte i tiden fremover.
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Aflysningen af hhv. volleyball og tennis tyder på, at de valgte tidspunkter for afholdelse
måske ikke har været optimale, hvorfor dette er taget til efterretning i forbindelse med
planlægningen for 2016.
DMI har i 2015 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til følgende projekter: DIF
”Soldaterprojekt”, Danish Military Open(fægtning) og træningssamlinger til Militær
Femkamp, som led i rekruttering.
I løbet af 1. kvartal 2015 fik DMI en ny og moderne hjemmeside. Implementering heraf har
betydet en stor administrativ lettelse, og udover et flot design, fleksibilitet og kvalitet er
mulighederne for at kommunikere med brugerne er højnet betydeligt, ikke mindst pga.
muligheden for at anvende Facebook.
Det er glædeligt at konstatere, at der er sket en stor stigning af antal besøgende på den
nye hjemmeside, ligesom Facebook har vist sig som et rigtigt godt medie til at få spredt
DMI nyheder (indbydelser m.v.).
Det lykkedes forbundet at få en særdeles fordelagtig aftale med designeren af DMI
hjemmeside, således at idrætsforeningerne (IF) kunne købe deres egen hjemmeside i
samme design som forbundets til en meget favorabel pris. Forbundet dækker udgifterne til
serverplads m.m. Flere IF har allerede benyttet sig at tilbuddet.
Afregning af stævnerne i 2015 har i det store hele fungeret godt. Det indførte
afregningssystem mellem arrangør/udvalg/sekretariat, har vist sig at fungere udmærket og
ikke nødvendiggjort, at der skulle foretages ændringer heraf.
Forbundet har tegnet en 2-årig kontrakt med tidtagningsfirmaet Run2U. Det betyder, at
flere idrætsgrene kan benytte sig af dette system. Samarbejdet med firmaet og kvaliteten
af den leverede ydelse har været meget tilfredsstillende. Det forventes, at DMI vil forlænge
kontrakten med firmaet yderligere.

PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
Planlægning af stævnerne 2-3 år frem i tiden har vist sig meget hensigtsmæssig. Dette
giver tjenestesteder og idrætsforeninger god tid til at placere DMI stævnerne ind i forhold
til øvrige aktiviteter. Det har dog vist sig, at det er en udfordring at skaffe arrangører til hhv.
biathlon orientering og feltsport, som begge er krævende arrangementer. Ofte lykkes det
først at skaffe arrangører lidt henne i den påbegyndte sæson. Dette har også været
tilfældet for 2015. Vanskelighederne med at skaffe arrangører vurderes til dels at skyldes,
at IF ikke er helt klar over, hvilke støttemuligheder der findes til gennemførelse, ikke
mindst hjælp fra biathlon-orientering-/feltsportsudvalget. Der foreligger således en
kommunikationsopgave i at få minimeret problemet med at skaffe arrangører i tiden
fremover.
IF er allerede nu varslet af bestyrelsen om, at stævneåret 2018 (DMI 100-års jubilæum) vil
blive gennemført på en anden måde end sædvanligt. Der sigtes mod en tilsvarende
løsning som ved DMI 75-års jubilæum, hvor man afholdt flere stævner på samme eller
nærliggende geografiske placering. Det var en stor succes. På orienteringsmødet i 2016,
vil bestyrelsen fremlægge en skitseplan for stævnegennemførelsen i 2018.
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IDRÆTSFORENINGERNE
Samarbejdet med IF fungerer fint og det er rigtig positivt at høre, at IF ikke oplever
problemer med at gennemføre deres mange forskellige aktiviteter, på trods af de
tidsmæssige og tjenstlige udfordringer der til stadighed foreligger.
DMI ser positivt på de rammer, som idrætsbefalingen for 2015 beskrev for
gennemførelsen af aktiviteterne, og vil fortsat arbejde på at optimere disse.
”DIF Soldaterprojekt” kører videre til og med udgangen af 2016 og i den forbindelse er det
en glæde, at forbundet i slutningen af 2015 kunne byde velkommen til en ny IF bestående
af veteraner. Foreningens navn er ”Veteranskytterne”. Som navnet siger, så er det en IF,
som kun beskæftiger sig med en enkelt idræt, skydning. Dette er atypisk i forhold til DMI
øvrige IF, som jo alle har flere idrætsgrene på programmet. DMI vil arbejde på, at der
skabes de bedste betingelser for Veteranskytterne til at kunne træne til, og deltage i
forbundsmesterskabet i skydning i 2016.
Medlemsregistrering:
Medlemsregistreringen til DIF er forløbet lidt bedre end tidligere, selv om det stadig er
nødvendigt at rykke enkelte IF til at få det gjort. Det skal igen understreges, at det er vigtigt
for forbundet, at der indberettes korrekt og til tiden, idet tallene bidrager til DIF økonomiske
tilskud til DMI. DIF har varslet, at der kommer en ny økonomisk støttestruktur, som DMI
bestyrelse vil informere yderligere om, ved repræsentantskabsmødet i 2016.

Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på idrætsforeningernes
(forbundsforeningernes) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at
foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
bankkonto/postgironummer, telefonnumre og mailadresse.
Antallet af modtagne indberetninger i 2015 er stagnerende, hvilket er skuffende i forhold til
stigningen af indsendte indberetninger i 2014. DMI skal derfor opfordre alle
idrætsforeninger til at efterleve den angivne indsendelsesfrist.
Udvikling/vision
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksom på udviklingen og medlemmernes ønsker om
nye idrætsgrene og -discipliner. Vi følger således nøje, om der er idrætsgrene, hvor
deltagerantallet, eller andet, afgør, at den/disse bør udgå som forbundsmesterskaber, og
om der er andre idrætsgrene, som fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her er det vigtigt, at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus
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på nye ”trends” i idrætsverdenen.
På baggrund af flere års svigtende interesse har bestyrelsen aktuelt særlig fokus på
volleyball og tennis. Hvis interessen ikke skærpes for disse idrætter lukkes disse som
forbundsmesterskab.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har ikke været brug i 2015.
DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover. Ikke for, at det skal fungere
som en indtægtskilde, men for at dæmme op for antallet af udeblivelser og meget sene
afbud, hvilket er til stor gene for såvel arrangører som deltagere.
DMI har også gennemført stikprøvevis medlemskontrol ved stævner, og det var glædeligt
at kunne konstatere, at alene forbundets ordinære medlemmer deltog i disse stævner.
Medlemskontrol vil fortsat blive gennemført.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
DMI bestyrelse består af elleve medlemmer inkl. formand, næstformand og kasserer samt
to suppleanter. Det er også i 2015 konstateret, at den organisation fungerer
tilfredsstillende, takket være meget aktive bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd.
Alle DMI Love og Bestemmelser ligger tilgængelig for alle på DMI hjemmeside
www.dmif.dk. Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening, som medlem at holde sig
ajour med ændringer/opdateringer m.v.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2015 er der afholdt otte bestyrelsesmøder, og et orienteringsmøde forud for
repræsentantskabsmødet.
DMI har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg.
Hæderstegnsudvalget har haft 2 sager til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
HÆDERSBEVISNINGER/PRISER
DMI besluttede i 2015 at forenkle/reducere antallet af hædersbevisninger, som uddeles
ved repræsentantskabsmødet. Der er i 2015 indført 2 nye hædersbevisinger, nemlig ”Årets
kvindelige idrætspræstation” og ”Årets mandlige idrætspræstation”. Så i alt bliver der nu
udleveret 4 hædersbevisninger ved repræsentantskabsmødet. Disse er, foruden
ovennævnte ”Arveprins Knuds Pokal” (gives til en IF for særlig indsats) samt ”Årets mest
vindende IF”, som gives til den IF, som i stævneåret har opnået flest 1., 2., og 3. pladser.

DANMARKS IDRÆTSFORBUND
DMI har også i 2015 haft et godt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). DMI
deltager flittigt i mødevirksomheden hos DIF, og bidrager konstruktivt og loyalt som
specialforbund i DIF.
DMI har i foråret 2015 tilsluttet sig DIF regnskabssystem, hvilket ikke er forløbet helt
gnidningsfrit, idet der er tale om en anden måde at udføre bogføring m.m. på. Det har bl.a.
betydet indførelse af en helt ny og anderledes kontoplan og ændrede eksterne og interne
procedurer. Trods disse udfordringer, er det helt klart bestyrelsens opfattelse, at det har
været umagen værd. Samtidig bliver årsregnskabet fremover stillet op på en mere
”gennemsigtig” måde
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TEAM-DANMARK
DMI har i 2015 ikke modtaget støtte fra TD. Det militære femkamplandsholds resultater
(kvinderne) har dog i 2015 været så gode (CISM-medaljer), at der nu arbejdes på at
kvinderne kan komme i betragtning til TD-støtte.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2015 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale om
lokal presseomtale i forbindelse med forbundets Danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er også i 2015 blevet vartet af DMI sekretariat, web-redaktør Tom Petersen.
I forbindelse med ” DIF Soldaterprojekt” har der været en del presseomtale samt TV
indslag.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i 2015 ændret bemandingen. Vicegeneralsekretær Henrik Boe Jensen
afgik ved udgangen af januar efter at have overdraget bogholderifunktionen til Michael
Brøgger Jensen. Sekretariatet har haft et godt samarbejde med DIF, ligesom samarbejdet
med Center for Militær Fysisk Træning og øvrige instanser på Svanemøllens Kaserne har
fungeret upåklageligt.
STÆVNEBERETNINGER
CROSS COUNTRY
Af udvalgsformand Per Ulrik Hartby:
Dette års mesterskab blev afviklet den 6. marts på Flyvestation Skrydstrup med
Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup (IFS) som arrangør. DMI Cross udvalgsmedlem
OS Thomas K.Lökkegaard var stævneleder. Indbydelsen og det endelige program blev
udsendt rettidigt, jf. DMI retningslinier.
Stævnet var særdeles vel arrangeret. Ruten var en 2,4 km rundstrækning udlagt på
Flyvestationens område med start og mål ved forhindringsbanen. Det var en afvekslende
rute med enkelte stigninger, og mange sving der gjorde den teknisk krævende. Som
sædvanligt skulle rundstrækningen gennemføres 1, 2 eller 3 gange afhængig af
disciplinen, aldersgruppen eller køn. Ruten var velopmærket, og enkelte steder var der
levende vejvisere, så der var ikke noget at tage fejl af.
Stævneområdet (start og mål) var placeret cirka 200 meter fra idrætshallen (på
flyvestationsområdet), dette var helt optimalt med hensyn til omklædning mm. Idrætshallen
fungerede også som stævnekontor, opholdssted for deltagerne og forplejning.
Der var i alt 67 tilmeldte deltagere, hvilket var en fordobling i forhold til året før. Der var 25
hold tilmeldt til stafetten. Ca. halvdelen af deltagerne var værnepligtige, der i høj grad fik
gennemsnits-alderen ved stævnet til at falde.
Den første start var klokken 1000. Det gav flere udfordringer, blandt andet stod der kl.
1100 i det foreløbige program, det var ikke alle, der havde set den endelige tidsplan. For
løbere fra Sjælland, som ikke fik indkvartering, var det for tidligt.
Igen var der nogle ændringer på dagen, som Ib Stokkeby klarede i fin stil. Han klarede
også den elektroniske tidtagning uden problemer. Det er et tidtagningssetup, der stadig
kan håndtere langt flere deltagere end ved dette stævne. Et nyt tiltag var en storskærm i
idrætshallen, der viste alle mellem/sluttider direkte uden nogen forsinkelse.
Deltagelsen på den lange distance primært for mænd i alderen 18-34 år var igen i år
minimal. Der var faktisk kun 3 deltagere, og alle var ældre end de 18-34 år. Det er tilladt at
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deltage for ældre, fordi det normalt er at betragte som et handikap. Den ældste deltager
var undertegnede Cross-udvalgsformand på 56 år der hermed pt. er den 3 bedste
langdistance Cross løber i hele forsvaret! Der var samtidigt 8 deltagere i Herre B klassen
(samme alder) på den halve distance. Cross udvalget overvejer forskellige tiltag, for at få
flere til at deltage på den lange distance fremover.
Præmierne blev overrakt af stævnelederen støttet af Idrætsforeningen incl. IFS
formanden.
Stævnet var et af de allerbedste DMI Cross stævner, der nogensinde har været afviklet.
Cross country udvalget består af fire personer, to vest for Storebælt og to øst for
Storebælt. Thomas Lökkegaard havde lige 3 måneders TUL, men er tilbage igen.
Arbejdet i udvalget har fungeret godt, meget foregår med mail og telefon. Lige i skrivende
stund har vi problemer med at finde en stævnearrangør til 2016. SIF-Kbh. meddelte meget
sent, at de ikke var i stand til at afvikle stævnet alligevel. Livgardens Idrætsforening er
blevet spurgt, og de kunne heller ikke. Lige nu venter vi på et svar fra AKIF. De to
følgende års stævner er besat af villige idrætsforeninger.
Vel mødt til DMI Cross Country i 2016, tid og sted fremskaffes ASAP.

Cykeludvalget
Af udvalgsformand Henrik Hugger:
2015 var året hvor det gamle udvalg blev splittet op i to nye udvalg. MTB har i de seneste
år vokset støt hvilket har resulteret i at de i dag har dannet sit eget udvalg. Cykeludvalget
fortsætter sit virke med at varetage Landevejscyklingens interesser bl.a. med at arrangere
Forbundsmesterskaber i Landevejscykling.
Ligeledes i år så en anden cykelforening dagens lys. DMSF Bike Team er et cykelmotions
team hvor tidligere og nuværende soldater/veteraner, sammen vil deltage i en række løb
og arrangementer både i indland og udland.
Vi ønsker det nye Team alt mulig held og lykke og måske kan vi i fremtiden få et godt
samarbejde iværksat.
Årets Forbundsmesterskaber i landevejscykling, enkeltstart og linjeløb blev i år gennemført
02. og 03. juni i Nordjylland, med trænregimentet (TRR) og Aalborg kasernes
Idrætsforening (AKIF) som arrangør.
Enkeltstarten.
Enkeltstarten, den 02. juni, havde arrangørerne valgt, som en10 km. lang rute parallel med
Limfjorden oprørte vande, på en lidt jævn og lige strækning uden de store stigninger, til
gengæld havde guderne sørget for forhindringer i form af et herrens vejr, der stod en strid
vind ind fra vest, krydret med regnbyger altså et rigtigt røvballevejr der virkelig satte
rytternes kræfter og gode humør på en hård prøve.
Det lykkedes dog for alle deltagere at komme ruten igennem uden uheld.
Præmieoverrækkelsen kunne efterfølgende gennemføres uden at vi druknede eller blæste
væk.
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Linjeløbet.
Linjeløbet gennemførtes 03. juni i området omkring Dronninglund Storskov med start ved
Dronninglund smukt beliggende golfklub, hvor der var oprettet sekretariat i klubhuset,
ligesom der her, efter løbet, var mulighed for bad og
omklædning.
Ruten var udlagt som en rundstrækning med en enkelt sløjfe på i et meget varieret og
kuperet terræn uden de helt store stigninger, der var dog åbne strækninger hvor en
kraftige vind virkelig udfordrede rytterne, ligesom der var strækninger i skovområder, hvor
der var læ, men til gengæld bakker der ”trak tænder ud”. Alt i alt var det en hård rute
hvilket kunne ses af de mange ryttere som måtte opgive at komme i mål, men gudskelov
blev vi forskånet for væsentlige uheld.
Kort efter sidste rytter var i mål var der præmieoverrækkelse i Dronninglund golfklubs flotte
klubhus.
Præmieoverrækkelsen blev forstået af chef for TRR oberst Jess Møller Nielsen der med
kyndig hånd uddelte præmier i alle klasser.
Der skal lyde en stor tak til TRR og AKIF for et velafviklet forbundsmesterskab og for at
have stillet ressourcer til rådighed.

Fotos resultater kan ses på DMIs hjemmeside
(http://www.dmif.dk/resultaterrapporter/resultater-og-rapport-fra-forbundsmesterskabet-ilandevejscykling-2015/).
Hvis jeg skal fremhæve en enkelt ting som glæder mig, så er det at deltagelsen i klassen
for kvinder er stigende. Det er skønt at se at klassen vokser år efter år. Den udvikling er
ønskværdigt også set i lyset af at snart 6,5 % af ansatte i forsvaret er kvinder, så jeg
forventer endnu en stigning i 2016.
Forbundsmesterskabet i 2016 vil blive afviklet i Frederikshavn i tidsrummet 14 og 15. juni
af SIF Frederikshavn og arrangørerne har visket mig i øret at de har et par overrækkelser i
ærmet, så velmødt til endnu et kanon stævne i 2016.
FALDSKÆRMSUDVALGET
Af seniorsergent Peter Faaborg, faldskærmsudvalget
Udvalget har i 2015 bestået af CSG K.K. Hansen, SSG M. Petersen og SSG P. Faaborg.
Forbundsmesterskabet den 11-12-13 Maj:
Jydsk Dragon Regiment (JDRI) var vært ved dette års forbundsmesterskab i faldskærm.
Stævnet blev åbnet af den ny Regimentschef OB med et tandemspring, stævnet blev
afholdt på Holstebro Lindtorp lufthavn.
Efter stævneåbning gik konkurrencen i gang men da vejret var lidt drilsk til
faldskærmsudspring, for meget vind og skyer, var det rigelig tid til at tale med kollegaerne
fra de andre regimenter. Vi havde til dette forbundsmesterskab inviteret et
udenlandskhold til at deltage fra The Princess of Wales Royal Regiment med deres freefall
parachute display team ”THE TIGERS” Vi håber at de vil komme igen til næste år.
Desværre blev kun en af vores discipliner afviklet, med minimums runder.
Der skal her lyde en stor tak til alle piloter, dommere samt hjælpere, uden dem kunne
stævnet på trods af vejet ikke være gennemført.
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Resultater:
Formationsspring:
1. IVG-1
2. IVG-2
3. JGKI

med Anne Mine Møller, Martin Mikkelsen og John B. Petersen
med Martin Stenger, Anders Bang og Kim Johansen
med Bjarne Lyngsø, Pernille Lykke og Morten Krogh

Holdpræcision:
Ikke afviklet
Individuel præcision:
Række 1:
Ikke afviklet
Række 2:
Ikke afviklet
Række 3:
Ikke afviklet
Næste års forbundsmesterskab er planlagt til at blive afholdt på Skive lufthavn perioden 2.4. maj 2016.
Udvalget 2015
Udvalget vil i 2016 arbejde for
 At få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
 At arranger et DMI træningsstævne.
 At finde nye unge springere til det militære landshold/CFI.
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BIATHLON ORIENTERING
af udvalgsfornand Jan Møller
Efter en længere årrække med prøvestævner i sprint disciplinen i
Biathlon orientering, blev denne i 2015 godkendt af Dansk Militært
Idrætsforbund og Danmarks Idrætsforbund som et officielt
Danmarksmesterskab i både herre- og dameklassen. Samtidig
blev dameklassen på den lange (klassiske) distance ligeledes
godkendt som et officielt Danmarksmesterskab, så der var ekstra
mange medaljer at kæmpe om til danmarksmesterskaberne i
Biathlon orientering i 2015. Tre dages stævnet var lagt i hænderne
på Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup forkortet IFS.
Stævnet blev afviklet i perioden 28-30. april og var samtidig en landskamp mellem det
danske og svenske militær landshold.
Stævnet starter altid med sprintkonkurrencen og hvor vi sidste gang IFS afviklede
mesterskabet helt utroligt fik mulighed for at løbe inde på Flyvestation Skrydstrup, med
skydning på sportspladsen og gymnastiksalen som kuglefang, blev sprinten afviklet ved
Vojens skyttecenter og i det omkringliggende skovområde som var helt fladt og bortset fra
lidt undervegetation særdeles lynhurtigt. Et rigtigt løb for hurtigløberne og flere klasser blev
afgjort med få sekunders forskel.
I dameklassen blev Nina Najbjerg fra Orienteringsklubben Gorm den første kvindelige
danmarksmester i Biathlon orientering, men kun 18. og 19 sek. foran nr. 2 og 3 fra
Sverige, mens næstbedste dansker Anne Edsen på 4. pladsen kun var 37 sek. efter.
Nicolai Zaar Nielsen fra Akademisk Skytteforening vandt i herreklassen 17 og 35 sek.
foran nr. 2 og 3, mens der i Veteranklassen kun var 1 sek. der adskilte nr. 1 og 2.
Den lange klassiske og stafet konkurrencen var derimod henlagt til Rømø som vi
tidligere har besøgt, også med den samme stævneplads. Det gør den nu ikke dårligere,
men blæser det så har deltagerne rigtig svære vilkår, specielt i den stående skydning. Her
var 2015 ingen undtagelse så der blev skudt mere forbi end der blev ramt, hvilket skiverne
efterfølgende bar sit tydelige præg af.
Naturen på Rømø er
meget varieret, så
deltagerne blev budt på alt
fra åbne hede- og
lyngområder,
indlandsklitter, tætte
fyrbevoksninger og mere
almindelige
plantagelignende områder
med plantede træer og
sammenhængende
stibillede.
Dette sammenholdt med
de noget længere baner
og flere skud der skulle
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affyres, gjorde at der var lidt større afstand mellem deltagerne.
I dameklassen blev der byttet rundt på de 2 bedste danskere i dameklassen, så Anne
Edsen fra Aalborg Kaserners Idrætsforening blev første kvindelige danmarksmester på
den lange distance, mens Nina Najbjerg tog sig af 2. pladsen. I herreklassen var det igen
Nicolai Zaar Nielsen fra AS der tog sig af mesterskabet, mens det i den mandlige
holdkonkurrence endnu engang blev AKIF der løb med DIF medaljerne. Det som var
specielt lige netop denne gang var at 3. mand på AKIF holdet var den kun 16 årige
Christian Møller, og søn til forfatteren af denne beretning, som var med til sit første DM i
Biathlon orientering. De to øvrige på holdet var Jes Mose Jensen og Tue S. Jensen.
For at understrege at det ikke var en tilfældighed var Christian også på det vindende
herrestafethold fra AKIF som dagen efter vandt stafetkonkurrencen sammen med Jes og
Andreas M. Jensen. Det bliver vist ikke det sidste vi ser til Christian til DMI stævner.
Alt i alt havde Idrætsforeningen
Flyvestation Skrydstrup, med
den velkendte IV i spidsen,
udført et kæmpe stort arbejde
for at gennemføre
Danmarksmesterskaberne i
Biathlon orientering, og det på
en for deltagerne særdeles
tilfredsstillende måde og med
nogle udslagsgivende
konkurrencer til følge. Der skal
lyde en kæmpestor tak til IFS
for dette.

Alle resultater kan findes på DMI´s hjemmeside og www.biahtlon.dk. I 2016 afholdes
Danmarksmesterskaberne i Biathlon orientering i april måned med SLGI som arrangør.
Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon orientering konkurrencer i 2015.
D. 07 – 08 marts afviklede Akademisk Skytteforening (AS) en langdistance og en stafet i
Rude skov.
D. 31. oktober og 01. november gennemførte et par håndfulde Biathleter med rod i midtog vestjyske militære og civile idrætsforeninger de traditionsrige Åbne danske
mesterskaber. Stævnet blev afviklet i den særdeles svære Ulfborg plantage med skydning
ved Ulfborg skyttecenter. Disciplinerne var en mellemdistance lignende konkurrence med
samlet start lørdag og en langdistance søndag. Konkurrencerne var samtidig de to sidste
afdelinger af World cuppen i Biathlon Orientering.
Dansk Biathlon Cup 2015
På baggrund af de 5 danske individuelle Biathlon stævner, afvikles sideløbende en Dansk
Biathlon Cup. Med de 4 bedste resultater som tællende, blev Nina Najbjerg OK Gorm
vinder i dameklassen, og i herreklassen var Nicolai Zaar Nielsen AS helt suveræn med 4
førstepladser.
DMI landsholdet i Biathlon orientering og Verdensmesterskaberne i Biathlon
orientering
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Finland stod som arrangør af VM i Biathlon orientering i Mikkeli lidt nord for Helsinki i et
stort skovområde område med masser af skydebaner, ikke mindst et klassisk
skiskydningsanlæg med faste skiver og elektronisk nulstilling af skiver. Deltagerne var
indkvarteret på en nærliggende tidligere kaserne, hvor arrangørerne også havde valgt at
afvikle en del af sprintkonkurrencen.
Som sædvanlig var der mange danske deltagere til start og vi hjemtog også et hav af
medaljer. De mest meriterende, som blev hjemtaget af Biathlon landsholdet, var Anne
Edsens to guldmedaljer i D-20 klassen, og Nicolai Zaar Nielsens bronzemedalje på sprint
distancen kun 7 sek. fra en sølvmedalje. Det kunne godt være blevet til mere, for samme
Nicolai blev nr. 4 på den lange distance 5 henholdsvis 29 sek. fra bronze og sølvmedaljen
og herre stafetholdet blev nr. 4 et par strafrunders tid fra bronzemedaljen
Biathlon World Cup 2015
Thomas Jensen, Kolding OK blev en samlet nr. 5 og Lea Reime en flot samlet nr. 3 i
Biathlon World Cuppen på herresiden henholdsvis kvindesiden. I alt blev der afviklet 10
World Cup stævner, hvoraf de 8 bedste resultater var tællende.

FELTSPORT
af udvalgsformand Jan Møller
Danmarksmesterskaberne i Feltsport var i 2015 henlagt til
Vestjylland, og igen med Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
som arrangør.
Alle deltagerne, ca. 65, mødtes ved Karup øvelsesterræn vest for
Flyvestationen til en kort velkomst og instruktion. Herefter gik
deltagerne i skydehold á 4 deltagere i gang med skydningerne (en
prøve og tre gældende) med stigende sværhedsgrad som til fulde
levede op til kravene og deltagernes forventninger. Der var lige
præcis mulighed for den bedste skytte at gøre en forskel, uden at det blev for svært for de
urutinerede.
Derefter blev deltagerne sendt af sted i
kørehold á 2 skydehold med egen vejfinding
ad en indtegnet rute på et udleveret kort, indtil
de stødte på den næste disciplin. En måske
lidt ”farlig” opgave, hvis ikke det var fordi de
fleste af deltagerne var meget erfarne
Feltsportsudøvere, som til fulde beherskede
orienterings kunst, også i et køretøj, på en lidt
dårlig kopi af et 1 cm kort.
Deltageren mødte først en afstandsbedømmelse i Karup Ådal og senere på ruten
en kortlæsning midt på en stubmark. Begge
stand-pladser var særdeles velegnede med
god spredning af målene og gode
oversigtsforhold. Der var godt nok et par
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punkter på kortlæsningen hvor det blev lidt mere afstandsgæt og kompasretningen som
afgjorde det valgte punkt, men det skal ikke ændre på konklusionen, at det var et par gode
og fair discipliner.
Derefter var det videre til Gule gård i Finderup øvelsesterræn hvor næste disciplin var
HGR-kast. Det foregik hurtigt og smidigt og deltagerne var ret hurtigt klar til at kaste sig ud
i sidste disciplin orienteringsløbet i Finderups sandede og kuperede område. I mellemtiden
var det også begyndt at regne, og da der i forvejen lå en del vand i terrænet blev det også
en ret våd fornøjelse. Det tog nu ikke modet fra deltagerne så efter at havde fået noget tørt
tøj på, var der glade miner hele vejen rundt over det velgennemførte Feltsportsstævne.
Måske var der et par misfor-nøjede deltagere imellem, der af uransagelige årsager havde
fået et ikke-vandfast kort udleveret, men på forunderlig vis fandt de alligevel rundt, det var
en bedrift i sig selv.
Præmieoverrækkelsen blev gennemført i regnvejr, men med deltagerne stående
under et halvtag, og præmierne blev udleveret af formanden for ISG. Holdkonkurrencen i
herreklassen, hvor der uddeles DIF medaljer, blev suverænt vundet af Aalborg Kaserners
Idrætsforening ved at besætte de første 3 pladser og individuelt blev Jan Møller endnu en
gang Danmarksmester. Endnu en gang stor tak til ISG for et super velgennemført stævne.
Efter at ISG har gennemført Feltsportsstævnet 2 år i rad, vi savner jer allerede, mangler vi
stadig en arrangør i 2016.

DMI udendørsfodbold 2015, afholdt på Bornholm af BVI d. 8. maj.
Af udvalgsformand Jens Vestergaard Nielsen.
Ude fodbold 2015 var lagt i hænderne på BVI. Det har i flere år været et ønske fra specielt
de ældre spiller at dette arrangement skulle lægges på Bornholm. Og efter flere års tilløb
blev det planlagt sammen med BVI at i, 2015 skulle det være.
Og selv om at der er blevet åbnet op for at anvende tjenestetid til idræt aktiviteter var det
alligevel med lidt bange anelser at jeg så frem til dette, hvor mange ville ofre den tid der
skulle bruges med transport frem og tilbage.
Men der var alligevel trods mine bekymringer tilmeldt 25 hold (ca. 300 spiller ved fuldt
hold) i 5 rækker. Dog måtte oldboys rækken aflyses for 3 år i træk, da der kun var tilmeldt
2 hold. Disse blev tilbudt at spille i senior B.
Stævnet blev tilrettelagt sammen med BVI, Stadion Nord i Rønne, Viking Klubhus og
Dommer unionen på Bornholm.
Der skulle bl.a. bruges op til 22 dommer fordelt over dagen (Der er kun 28 aktive på øen).
Alt var nu klar……, Men så kom afbuddene, hele 8 hold meldte fra. Dette betød bl.a at
kvinderækken måtte aflyses for andet år i træk da der kun var 2 hold tilbage i rækken. Så
samlet set 10 hold væk. Hvilket betød en halvering af stævnet, og fra at have aktiveret 22
dommer blev der nu kun brug for 10. Og da jeg ved at nogle have taget fri/ferie fra arbejde
for at hjælpe til, må jeg indrømme at det gjorde ondt at se at vi ikke kan være bedre til at
holde vore tilmeldinger.
Selve stævnedagen blev afviklet fredag d. 8. maj. En dag med rigtigt godt vejr (det eneste
sted i landet). Spillepladsen på Stadion Nord i Rønne havde nogle pragtfulde baner. Der
blev afviklet i alt 38 kampe i de 3 rækker som blev afviklet.
Senior A, blev vundet af HOI for andet år i træk og 4 gang i alt. hvilket betyder at den pokal
som er udsat af IFK i 1973 kan vindes af HOI til ejendom (5 gange i alt) til næste år, så
mon ikke vi ser dem igen..sammen mulighed har ligeledes FAGI.
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Senior B. blev vundet af ISG og Veteran blev vundet af et sammensat hold fra AKIF/BVI.
BVI havde allieret sig med HJV som stillede et sanitet hold under hele stævnet til hjælp
ved små og store skader. Det er her man ikke ønsker at de har noget at bestille. Men
uheld slap vi ikke for da en spiller fra SLGI måtte afhentes med ambulance. Meldingen fra
hospitalet i Rønne lød på en flænge i skinnebenet. Det lykkedes dog for holdet at få
spilleren med hjem til Sjælland.
Der skal lyde en stor tak fra DMI fodboldudvalget til BVI for dette arrangement samt en
stor tak til de civile hjælper ved Viking og Rønne klubhus ved stadion.
Stævnet blev afsluttet med præmieoverrækkelse hvor DMI repræsentant Henning Juhl.
Som også takkede stævneleder Klaus Lund-Jensen fra BVI og hans hjælper for afviklingen
af stævnet.

Vi ses i 2016 i Skive hvor vi forhåbentlig bliver lidt flere..

DMI indefodbold 2015
Af udvalgsformand Jens Vestergaard Nielsen.
Endnu en gang var vi tilbage i Fredericia, i forbindelsen med afholdelsen af indefodbold
2015 som blev afviklet af Fredericia Garnisons Idrætsforening den 6. november.
Som jeg tideligere har nævnt er det nemt når den samme forening afholder det samme
stævne flere år i træk, dette gør det egentligt meget nemt for fodboldudvalget, da så at
sige at alle kender deres pladser ja selv dommeren (12 i alt pr. dag) som kommer fra den
lokale dommer klub, ved hvor dan tingene skal kører. FAGI havde udpeget SSG Karsten
Frandsen som stævneleder så alt var lagt i gode hænder og da flere af hjælperne har
været med flere gange, ja så var det nemt for mig som konkurrence leder at møde op i
idrætscenteret. Ja så nemt at jeg var ”bange” for at noget var glemt!
Der var 41 tilmeldte hold, men da der kun var 3 tilmeldte i VETERAN måtte denne række
udgå et hold FAGI valget så at stille op i OLDBOYS rækken og prøve kræfter med de
”unge”. Således var der 39 hold klar til dagen. Hvilket er en fremgang på 1/3 fra 2014.
Så med 39 hold klar til start på dagen og et fyldt program kunne vi tage hul på
holdledermøde kl. 0915. Under opkald af alle hold om de var til stede var der 2 SENIOR
hold fra LGI men kun et tilmeldt. Og da alle andre var mødt op samt et program fyldt ud
kun med en halv time i reserve var det ikke muligt at få plads til holdet fra vagtkompagniet,
desværre, det er første gang i mine 9 år som formand at vi ikke havde nogen afbud
således at der var plads..
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Det skal lige ledes nævnes at der i KVINDE rækken deltog 7 hold hvor kun ISG stillede 2
hold, således at i alt 6 foreninger var repræsenteret igen rekord.

Dagen igennem blev der spillet mange kampe med en utrolig jævnbyrdighed hvor der
næsten ingen store sejre var. Af de 39 hold var der kun et hold som kom igennem dagen
som ubesejrede nemlig AKIF kvindehold og som således blev vinder af denne række.
I SENIOR rækken som blev afgjort via kvartfinaler, semifinaler og finaler blev det et hold
fra ISG som vandt ved at besejre IVG i finalen og dermed for første gang kom på pokalen.

OLDBOYS rækken blev endnu en gang vundet af VGI

Som formand for fodboldudvalget vil jeg nok betegne dette stævne som det bedste
gennemførte stævne både hvad antal hold, kvaliteten dommer præsentationer og
afviklingen.
Efter afslutningen på dagens program blev der overrakt præmier til deltagerne i de 3
spillede rækker af DMI formand Oberst Susanne Bager som ligeledes var DMI
repræsentant. Hun takkende efterfølgende FAGI samt fodboldudvalget for et godt
gennemført stævne.
Med et på gensyn i Fredericia 2016.
Jens Vestergård Nielsen
Formand for fodboldudvalget.
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Fægtning
Af udvalgsformand Hasse Blumensaadt.
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold. Stævnet blev afviklet den 07 –
08 MAJ 2015 i gymnastiksalen på Gardehusarkaserne i Slagelse med Slagelse Garnisons
Idrætsforeningen (SLGI) som arrangør.
Der var ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt 17 herrer og 4 damer til den individuelle
turnering og 7 hold til hold turneringen. Men desværre holdt tilmeldingen ikke – prioriteret
tjeneste gjorde, at der på dagen kun dukkede hhv. 12 herrer, 3 damer og i alt 5 hold op –
hvilket ikke er tilfredsstillende.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open (DMO),
med deltagelse af 6 fægtere fra Sverige
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Stor tak til de frivillige hjælpere, der altid
stiller sig velvilligt til rådighed.
En særlig stor tak til Bodil, Christina og Line m.fl. der på SLGI vegne, leverede nogle super
rammer for stævnet.
2. Konkurrencerne.
I den individuelle konkurrence, var det som i 2014, en af de ”gamle” fægtere Thibaut
Guilbert fra IFK, der trak det længste strå. På de efterfølgende pladser kom også nogle
gamle kendinge 2. pladsen gik til Lars O. Nielsen, SLGI og Kim Berg, SIF blev nr. 3. På
damesiden gjorde SLGI rent bord, Line Grubak vandt foran Bodil Grubak og nr. 3 blev
Christina Pojezny.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”-konkurrencen gik
fortjent til Anders Gass.
I holdkonkurrencen var der også spænding til sidste runde. IFI/SIF blev – som i 2014 –
blev forbundsmestre – SLGI/IFK blev nr. 2 og nr. 3. blev IFS.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, var det godt at se at der fortsat er gang i fægtningen
ved forskellige idrætsforeninger – specielt godt at se at der nu for alvor er kommet gang i
SLGI – som var meget flot repræsenteret ved stævnet og i blandt præmietagerne. Derfor
gentages succesen og DMI 2016 afholdes igen i Slagelse 19 – 20 MAJ med SLGI som
arrangør.
Da der som bekendt ikke eksisterer noget officielt militært landshold, varetager og
koordinerer fægteudvalget deltagelse i udenlandske stævner. I 2015 havde vi derfor et
herrer og dame hold i Halmstad, hvor de deltog i CISM Nordic Cup. Et meget stærkt besat
stævne, hvor Bodil Grubak individuelt opnåede en meget flot 3. plads.
Derfor håber fægteudvalget på, at få tildelt midler, således vi i 2016 kan afholde DMO,
således det gode samarbejde, med vore nordiske brødre, kan fortsætte.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke alle de aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses Slagelse i 2016.
Med venlig fægtehilsen
Hasse Blumensaadt
major
Udvalgsformand fægtning
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Golf
Af Lasse Søegaard, Formand for golfudvalget
Jeg har i år valgt at overlade årsberetningen til arrangøren af forbundsmesterskabet i golf
2015. Jeg vil derfor nøjes med på vegne af golfudvalget at sige tak til Oksbøl Militære
Idrætsforening for at have planlagt og gennemført mesterskabet i 2015. Ligeledes vil jeg
ønsker alle vinderne tillykke med sejren. Og så håber jeg selvfølgelig på, at vi kan mødes
igen næste år, og gerne med mindst lige så mange deltagere som i år.
Forbundsmesterskabet i golf afholdes i 2016 den 15. og 16. august, med Søværnets
idrætsforening København som arrangør.
Af Major Kim Meyer, OMI, arrangør af forbundsmesterskabet i golf 2015.
Med Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) som arrangør, gennemførtes årets
forbundsmesterskaber (FM) i golf d. 07 og 08 september 2015. FM blev som anført afviklet
over to dage på hhv. Breinholtgård Golf Center og Varde Golfklub baner. Arrangementet
var begunstiget af perfekte golfbaner og fantastisk vejr – også til golf!.
Alle godt 130 deltagere spillede 18 huller begge dage. Stævnet startede traditionen tro
med en kort velkomst på begge baner, hvor de fremmødte deltagere modtog de sidste
instruktioner inden spillet blev påbegyndt kl. 09:00 begge dage. Efter de første 18 huller på
førstedagen var der Kammeratskabsaften på Breinholtgård Golf Center (BGC) med
tilhørende grill arrangement. Godt 100 af deltagerne deltog i denne del af arrangementet. I
forbindelse med denne del af arrangementet blev der gennemført en ”Putte Cup”, hvor
overskuddet fra denne aktivitet blev doneret til ”Kammeratstøtteordningen”. Der blev
”indspillet” DKK 1.450,00 til fordel for veteranerne.
I fortsættelse af spillet på 2. dagen, var der præmieoverrækkelse i Varde Golf Klub lokaler.
Resultatliste kan trækkes via link på DMI hjemmeside. Fotos fra arrangementet kan
trækkes via OMI hjemmeside på INTRA nettet.
OMI planlægger endvidere på d. 24. juni 2016, i samarbejde med BGC og et antal
eksterne støttende organisationer, at gennemføre ”Maratongolf” til fordel for Veteraner.
Overskuddet fra aktiviteten vil gå ubeskåret til ”Kammeratstøtteordningen”.
Stævnet vil blive udbudt som en åben turnering for alle interesserede golfspillere, dog med
handicapbegrænsning. Der vil være mulighed for såvel individuel deltagelse, deltagelse
som makkerpar og et hold af indtil fire spillere. Individuelle deltagere vil spille fire runder
golf på samme dag, et makkerpar vil spille to runder samme dag og et hold á fire spillere
vil spille en runde golf hver.
OMI har til hensigt i rammen af denne aktivitet, at gennemføre et forsøgsstævne i DMI
Golf regi. Alle militære idrætsforeninger vil blive givet mulighed for at deltage i aktiviteten.
På sigt ses denne aktivitet at kunne udvikle sig til en fast aktivitet i DMI aktivitetskalender,
og måske ligeledes på sigt, opnå status som et militært mesterskab i maratongolf.

Militær femkamp 2015
Af udvalgsformand Allan Kjær.
Årets mesterskab blev afholdt ved Slagelse Garnisons
Idrætsforening. SLGI stod for
et velgennemført stævne med
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gode forhold for deltagere, hjælpere og officials. Grundet landsholdets aktiviteter blev DM
flyttet til slutningen af oktober, men på trods af den mindre mængde sollys og risiko for
dårligt vejr, har det vist sig at det kan lade sig gøre at gennemføre med mindst 50
deltagere. Årets konkurrence havde 49 deltagere og for første gang, var der flere
kvindelige deltagere end der var mandlige. En række deltagere var samtidig hjælpere,
dette vil give mulighed for i fremtiden at sikre en stor tidsmæssig gevinst, så
konkurrencens gennemførelse fortsat kan holdes på to dage og med et større antal
deltagere tæt på de 100.
Vinderne af DM for herre og damer blev hhv. Jonas Bro fra LGI og Nanna Lihn fra JDRI.
SLGI vandt holdkonkurrencen i herrerækken, mens JDRI vandt holdkonkurrencen i
kvinderækken.
I 2014 og 2015 har Militær femkamp gennemført et projekt
mhp på at styrke sporten til at opnå et større antal deltagere
til konkurrencer. Det har været gennem introduktionen af
faste træningsmuligheder, endagskonkurrencer og et
samarbejde med en fitnesskæde for at tilbyde deres
medlemmer en ny sport. Projektet har været støttet af
projektmidler fra DMI i to år
og Militær femkamp har
derfor også en målsætning om at kunne fortsætte uden
støtte fra DMI i de kommende år. Resultatet fra de sidste to
år er ved at blive evalueret, så det kan præsenteres til
forårets orienterings- og repræsentationsmøde. Det kan på
nuværende tidspunkt siges at de faste træninger og
endagskonkurrencer er lykkedes. Antallet af deltagere til
DM har ikke været stort, men for første gang har deltagere
uden militær baggrund deltaget til DM. Udfordringerne har
været mange og skal også analyseres, heraf kan nævnes:
Forsvarets bestemmelsesgrundlag for anvendelse af
forhindringsbane til træning, administration af deltagere,
økonomi, styring og formidling af konkurrencer og træninger.
Projektet har opnået at
skabe grundlag for sporten
for flere end dem, som har
en tilknytning til forsvaret,
men dette har ikke umiddelbart givet flere deltagere til DM.
Mvh.
Udvalget for Militær femkamp
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Skydning
Af udvalgsformand Kristen Trap.

Landsskytte 2015 OS Lars Engelbrechtsen

Landskyttestævnet 2015 blev gennemført med indkvartering og bespisning på Skive
Kaserne. Baneskydningerne blev afviklet på Dalgas Skyttecenter. Feltskydningen blev
afviklet i Karup. Der var ca. 180 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag (torsdag) gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med
tjenestevåben. Dagen skulle have været afsluttet med et skyttemøde samt en
kammeratskabsaften, men da der var 160 deltagere på gevær så nåde ledelsen ikke
tilbage til skyttemødet, så det blev afviklet under kammeratskabsaften i SG-messen.
Feltskydningen startede næste dag i Karup skydeterræn, hvor afslutningen og
præmieoverrækkel- se samme sted.
300m og 50m og 25m grov og sportspistol blev afholdt på Dalgas skyttecenter om
lørdagen med afslutning om eftermiddagen.
Der blev skudt mange flotte resultater og årets landsskytte på militære våben blev OS Lars
Engelbrectsen fra Trænregimentet.
Under CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev der igen skudt mange flotte resultater og
Landsskytte 300 meter blev KP René Christiansen fra FAGI. På damesiden var der igen
meget ringe deltagelse både på 25 meter sportspistol og 50 meter riffel. Landsskytte på 50
meter blev SG Rikke Jensen og landsskytte på sportspistol blev Sygeplejerske Pia
Villemoes fra SIF KBH.
På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. MG HJV Allan
Gejl fra FAGI blev Landsskytte på grovpistol.
Efter en god sidste dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse
for CISM delen . Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange blev
til præmieoverrækkelserne.
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Fire glade Landsskytter

Rene

Pia

Rikke

Allan

En stor TAK til Skive Garnision og Idrætsforeningen Skive Garnision for et godt arrangeret
landskyttestævne i 2015. En særlig tak til SSG Palle Maagaard for at påtage sig
stævnelederfunktionen. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende. JDRI har påtaget
sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne 2016.

Kristen Trap
Skydeudvalgsformand

Triatlon og Duatlon.
Af udvalgsformand Steen Møller Sørensen.
Forbundsmesterskabet blev gennemført fredag den 29. maj med Haderslev Garnisons
Idrætsforening (HAGI) som arrangør. Seniorsergent Bo Lundfald var stævneleder og til
støtte havde han en rigtig god og effektiv stævneorganisation. Der var lagt et meget stort
arbejde i projektet fra HAGI og Haderslev garnisons side – tak for det.
HAGI indgik et samarbejde med bystyret og den lokale triatlonklub i Haderslev, om at lave
en triatlon-og duatlon fest forud for byfesten ”original i Haderslev” som fandt sted i
weekenden. Stævnet virkede også som en slags teknisk indøvelse for Haderslev Tri2000,
som afviklede et større triatlonstævne i weekenden under byfesten.
Vejret var godt for nogle og skidt for andre. Temperaturen lå omkring de 13 grader – både
til lands og til vands.
Stævnet havde udgangspunkt i Damparken og indre by. De 750 m svømning foregik i
indre dam, hvor vandtemperaturen var målt til 13,5 grader. Cykelruten på ca. 25 km var
fælles for alle klasser og foregik i området nord og øst for byen. Løberuten var forlagt til
indre by mellem forretninger og på gågader. Især løberuten må fremhæves som meget
dynamisk og spændende, da den bestod af rundstrækninger på 1,5 km. som skulle
gennemløbes et antal gange, alt efter disciplin og klasse.
Af resultatlisterne fremgår det, at der var 36 gennemførende deltagere i triatlon, 4 hold á 3
deltagere i triatlon stafet og 17 deltagere i duatlon – i alt 65 atleter. Af disse var 3 kvinder.
Alt-i-alt et rigtigt godt tilrettelagt og gennemført stævne af HAGI, hvor der var lagt rigtigt
mange ressourcer i, at alt virkede optimalt. Der manglede ikke noget.
Tak til HAGI og Haderslev garnison for et godt stævne, forhåbentlig på gensyn i 2016 om
end i en anden målestok.
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 31. december 2015.(Ref.: IF indberetninger til DIF).
IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Borislejrens Idrætsforening *)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Høveltegårds Idrætsforening (HIF)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Forsvarets Materieltjeneste (IFMT)
Idrætsforeningen for Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Informatiktjenesten (IFI)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
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1978 (2047)
9 (8)
19 (33)
609 (585)
71 (130)
241 (233)
65 (77)
593 (610)
16 (11)
274 (229)
184 (201)
321 (441)
58 (62)
171(95)
339 (298)
36 (31)
1248 (1317)
20 (19)
808 (624)
511 (538)
184 (227)
5 (5)
194 (211)
69 (57)
1522 (1592)
514 (604)
1465 (1490)
174 (182)
23 (26)
275 (306)
947 (925)
74 (71)
76 (86)
373 (382)
852 (758)
45 (81)
763 (824)
689 (728)

Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Veteranskytterne**)
Værnsfælles Forsvarskommando Karup Idrætsforening

30 (45)
79 (63)
240 (242)
47 (oprettet i 2015)
210 (234)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER GODKENDT AF DIF:
ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er tallene for 2014).
DMI IF, som ikke indgår i DIF-regi:
Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark
(HPRD)
Idrætsforeningen Nordstjernen (Nuuk)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)
*) Borrislejrens IF nedlagt ultimo 2015.
**) Veteranskytterne oprettet ultimo 2015.

43
16.421

410 (410)
Ej oplyst
26 (29)
52 (37)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2014.
BESTYRELSE:
Oberst Susanne Bach Bager, hæren
Major Kim Kock, Hæren, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, kasserer
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Major Mona Lene Rasmussen, hæren
Kaptajn Christian Høj, hæren
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Chefsergent Henning Juhl Strøm, hæren
Orlogskaptajn Torben Tvevad Kjærulff(Trak sig som
suppleant medio 2015).

AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
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Valgt år

til år

2014
2015
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2015

2016
2017
2017
2016
2016
2016
2017
2017
2017

2015
2015

2016
2016

2013

2016

Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
2014
2017
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
2015
2018
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
2014
2017
Kommandørkaptajn Lars Hjulgaard, søværnet
2013
2016
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Kim Rønne Kock, hæren. Substitut: Seniorsergent Karsten Frandsen.

SKEMA 3
OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2015.
Badmintonudvalg
Major Torben L. Jensen, hæren, formand
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, hæren
Overkonstabel-1 Knud Petersen, hæren
Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalg
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Flyverspecialist hans Frederiksen, flyvevåbnet (pensionist)
Kaptajn-R Niels Christian Saxe, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (pensionist)
Overkonstabel-1 Carsten Helligsø, hæren
Kaptajn Jørgen Pedersen, hæren
Kaptajn Bendt Bossen, hjemmeværnet
Crosscountryudvalget:
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet, formand
Idrætsleder Aksel Nielsen
Chefsergent Lars A. Nielsen, flyvevåbnet
Cykeludvalget:
Værkmester henrik hugger, søværnet, formand
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet
Kaptajn Nicolaj Madsen, flyvevåbnet
Seniorsergent Henrik Vinther, hæren
Oversergent Dennis Albæk, hæren
Kaptajn Thomas R. Christensen, hæren
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Faldskærmsudvalget:
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand
Seniorsergent Peter Faaborg, hæren
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet
Fodbold inde/ude:
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand
Korporal Lars Vandborg, hæren
Overkonstabel Ole I. Hansen, hæren
Flugtskydningsudvalg:
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
Overkonstabel-1 Jens Laursen, hæren
Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Major Christina Skou Pojezny, hæren
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet
Bodil B. Grubak, FSU
Golfudvalget:
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Marinespecialist Henrik Skovhus, søværnet
Flyverspecialist Jens Teglgaard Smidt, flyvevåbnet
Håndbold:
Overkonstabel-1 Niels E. Mogensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Militær Femkampudvalg:
Kaptajn Allan Kjær, hæren, formand
Overkonstabel Nicolaj Jensby Nørrelykke, hæren
Premierløjtnant Thomas Lund, hæren
Overkonstabel Brian Lykkegaard Dåsbjerg, hæren
Mountainbikeudvalget:
Kaptajn Michael Hoffmann, hæren, formand
Seniorsergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Jørn Svensen, hæren
Skydeudvalg:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand (P)
Oversergent Gitte Vinther Nielsen
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren
Chefsergent Paul E. Sørensen, flyvevåbnet
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Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren (P)
Oversergent Uffe A. Dam, flyvevåbnet
Tennisudvalget:
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand
Seniorsergent Henrik Iversen, hæren
Triathlon/Duathlonudvalget:
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Seniorsergent Frank T. Nielsen, hæren
Volleyball:
Oversergent Peter Hansen, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Anders P. V. Poulsen, hæren
Dopingkontroludvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet (P)
Generalsekretær Tom Petersen
Eliteudvalget
Major Mona Rasmussen, hæren, formand
Kaptajn Mikkel Soelberg, hæren, (CFI)
Chefsergent Henning Strøm Juhl, hæren
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
Hæderstegnsudvalget
Oberst Susanne Bach Bager, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet (P)
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær, Tom Petersen, sekretær
Lovudvalget:
Seniorsergent Ryan Laier, formand, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
Præmieudvalget
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren, formand
Overkonstabel Bjarne Pedersen, hæren (P)
Generalsekretær Tom Petersen
Kommunikationsudvalget
Kaptajn Christian Høj, hæren, formand
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
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