
 

1 

 

Dansk 

Militært 

Idrætsforbund 
 

 

 

 

NING 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRÆ.  

2 

  

 

2004 
 

 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
IN

G
 



 

 - 2 - 2 

Dansk Militært Idrætsforbunds bestyrelse 
 

Generalmajor Karsten Møller (formand) 

 

Major Peter Farver (næstformand) 

Formand for eliteudvalget. 

 

Orlogskaptajn Kent Ravn (kasserer) 

 

Seniorsergent Margit Buhl 

Formand for koordinationsudvalget.  

 

Major Kaj Wagener 

Formand for lovudvalget. 

 

Orlogskaptajn Søren Munk Madsen 

 

Overkonstabel-1 Bjarne Pedersen 

 

Major Claus Pieler 

Formand for boldspiludvalg I. 

 

Seniorsergent Ryan Laier 

Formand for boldspiludvalg II. 

 

Orlogskaptajn Jan Bøgsted 

Formand for idrætsudvalg I. 

 

Overkonstabel-1 Juki Tauchi 

Formand for idrætsudvalg II. 

 

Orlogskaptajn Kristen Trap 

Formand for skydeudvalget. 

 

Oberstløjtnant Ole Christiansen 

Formand for specialudvalget. 

 

Seniorsergent Kurt B. Rasmussen 

 

Seniorsergent Karsten Frandsen 

 

 

 
Udgiver 

Dansk Militært Idrætsforbund 

Redaktion og layout 

Generalsekretær Ivan B. Skov 

Tryk 

Repro/FAK/UMAK 



 

 - 3 - 3 

INDLEDNING  Af formand DMI, generalmajor Karsten J. Møller 
Denne beretning for året 2004, er min sidste beretning som formand for 

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI), idet jeg, som det også fremgår af 

den udsendte dagsorden, på grund af flere faktorer, har set mig nødsaget til 

at trække mig i utide. 

Først og fremmest vil jeg på DMI´s vegne rette en varm tak til komman-

domyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer, herunder ikke mindst 

Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark, idrætsforeninger og de mange 

enkeltpersoner og ildsjæle, der har ydet velvillig støtte eller en værdifuld 

indsats for DMI og dansk militær idræt. 

 

DMI kan se tilbage på år 2004 som et godt aktivt år, hvor vi, på trods af væsentlige ændringer i For-

svarets Struktur samt betydelige arbejdsbyrder og udpræget ressourcemangel, har kunnet fastholde 

et stort set uændret engagement.  Der har igen været et højt og godt aktivitetsniveau til glæde for de 

aktive idrætsudøvere, og til fremme for Forsvarets virksomhedskultur. Det er et godt tegn på den 

store interesse for sport og idræt, der stadig findes på de forskellige tjenestesteder.  

Året bød også på idrætslige topresultater, hvor der her skal nævnes OKS Brian Dåsbjerg’s sølvme-

dalje ved CISM-verdensmesterskaber i militær femkamp, guldmedaljer ved såvel Europa-, som de 

Militær Nordiske Mesterskaber, ligesom herrelandsholdet gik helt til tops ved de Nordiske mester-

skaber. Præstationer, som i høj grad er medvirkende til, at DMI også fremover får Team Danmark 

støtte. I biathlon orientering skal nævnes MJ Tina Haarup’s 1. plads ved de Militære Nordiske Me-

streskaber i disciplinen klassisk. Ved de europæiske mesterskaber i Finland blev Nina Hoffmann nr. 

1, ligeledes i disciplinen klassisk. Dameholdet i stafetløb, ved Nina Hoffmann og Gitte Møller, blev 

nr. 1. ved disse mesterskaber. 

Vi har ikke set alle konsekvenserne af de store strukturændringer, som Forsvaret i disse år gennem-

fører, bl.a. for den frivillige idræt. DMI må derfor være klar til at ændre sig, såvel strukturmæssigt, 

som aktivitetsmæssigt i takt med, og gerne på forkant med udviklingen. Således skal nævnes, at 

DMI her i januar 2005 afholdt et bestyrelsesseminar, hvor hele DMI organisation og struktur blev 

drøftet. Der blev taget nogle beslutninger, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her, men som 

DMI bestyrelse vil arbejde videre med her i 2005 og de kommende år. 

Som specialforbund for tre DM-idrætter følger DMI naturligvis også nøje udviklingen inden for 

eliteidrætten med henblik på udvikling af den elite, vi besidder i disse idrætsgrene. Især følger vi 

debatten om eliteidrættens fremtid, som nok er vigtig for DMI, men som er af vital betydning for 

dansk idræts fremtid. 

Forsvaret og dermed DMI lever i en brydningstid, som også kræver en ekstra indsats i vores idræts-

foreninger og af vores medlemmer. DMI er klar til at tage udfordringen op, og jeg vil gerne benytte 

lejligheden til at takke alle i DMI for en stor og engageret indsats for den frivillige idræt i Forsvaret. 

Det er en stor glæde at møde alle de ildsjæle ude i foreningerne, som bærer den frivillige idræt i 

Forsvaret til glæde for den enkelte, men i nok så høj grad til glæde og gavn for Forsvaret.  

Jeg vil endvidere takke bestyrelsen og forretningsudvalget for et godt og engageret arbejde og sam-

arbejde; et arbejde, der har været til gavn for vore medlemmer og foreninger. 

Endelig vil jeg benytte lejligheden til at takke medarbejderne i sekretariatet for en stor indsats i det 

forløbne år og tillige en stor tak for et godt samarbejde. 

Det har været en fornøjelse og berigelse at være med til DMI arrangementer og stævner. Denne 

forening består af ildsjæle, som brænder for idrætten, men også for Forsvaret. Betydningen heraf 

kan ikke overvurderes; der er tale om et betydeligt aktiv for Forsvaret. Det er derfor meget vigtigt, 

at den frivillige idræt får en fremtrædende plads i det nye Forsvar. 

 

Jeg ønsker DMI al mulig held og lykke med de udfordringer, der ligger foran os. 
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DMI HÆDERSBEVISNINGER 

TILDELT I 2004 

 
 

 

GULDEMBLEM 

Generalmajor Karsten J. Møller 

Oberstløjtnant Finn Lodberg 

Oberstløjtnant Finn Jensen 

 

SØLVEMBLEM 

Seniorsergent Finn Elbæk 

Orlogskaptajn Jan Bøgsted 

Overkonstabel-1 Juki Tauchi 

Major Claus Pieler 

Sergent-R Thomas Jensen 

Civil Maria Modler Høyer 

Oversergent Bjarne Hoffmann 

 

BRONZEEMBLEM 

  Flyvespecialist Steen Knud Hansen 

Flyvespecialist Ivan Pagh 

Overassistent Bente Lynge Serritslev 

Seniorsergent Henning Hansen 

Sergent Simon Tollerud 

Kaptajn Klaus Gertsen 

Kadet Klaus Kildemand 

Premierløjtnant Anders Glümer 

 

 

LANDSHOLDSDELTAGERE 

MILITÆR FEMKAMP:  

Sergent Nicolai Lyngaa 

 

SØSPORT 

Orlogskaptajn Lauge Voldby 

Seniorsergent Eli Grønborg 

Oversergent Torben Vendel 

Flyvespecialist John Nielsen 

Flyveoverkonstabel Morten Nielsen  

 

 

BIATHLON ORIENTERING 

Bjarne Skovgaard Knudsen 

Premierløjtnant Bjarne Corvinius 

Oversergent Gitte Vinther Nielsen 
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FÆGTNING: 

Sergent Karina Wøbbe 

Menig Susanne Kristensen 

  

 

SKYDNING 

Oberstløjtnant Jørn M. Sørensen 

Oversergent T. V. Nielsen 

Menig Daniel B. Justesen 

Flyvespecialist Martin R. Laustsen 

Seniorsergent Steven Andersen 

 

GULDMANCHETKNAPPER 

Oberstløjtnant Finn Lodberg 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2004 
 

På DMI repræsentantskabsmøde den 6. marts 2004 blev der overrakt følgende pokaler og hæders-

præmier: 

 

POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE MILITÆRE IDRÆTSPRÆSTATION 

Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993. 

Tildeles for et år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en for 

den militære idræt, enten national eller international, betydningfuld/bemærkelsesværdig idrætspræ-

station.  

For bedste præstation i 2003 

Maria M. Høyer 

Kolding Orienterings Klub 
 

Maria har i 2003 indtaget Biathlontronen – ikke kun i Danmark men i Europa - med kometfart. Hun 

løber fra alt og alle, men også de tekniske discipliner, der er så afgørende i biathlon orientering, 

behersker Maria, allerede efter få år i sporten, så godt, at hun ved europamesterskaberne i Vingsted 

kunne besejre langt mere rutinerede konkurrenter. 

Maria har på allerfornemste vis fremhævet de danske farver i DMI landsholdsdragt ved at vinde 

europamesterskabet på sprint distancen ved europamesterskaberne i Biathlon Orientering. En meget 

stærk præstation i betragtning af, at Maria ikke har mange års erfaring som biathlet. Faktisk har 

Maria kun dyrket biathlon orientering i 3 år. Men qua hendes engagement på det civile landshold i 

orientering er hun en særdeles erfaren og dygtigt orienteringsløber, så vejen frem inden for biathlon 

orientering har mest været koncentreret omkring teknisk træning på skydebanen, hvilket hun har 

gjort så godt, at hun allerede nu kan kalde sig Europas bedste – hvilken præstation! 

Konkurrencen i sprint er selvsagt meget hård, der skal helst løbes med 110 % hastighed hele vejen 

igennem, og der er ikke plads til orienteringsfejl. Maria viste, at hun kunne løbe fantastisk hurtigt 

og samtidigt bevare fuldstændig koncentration, såvel i skoven, som på skydebanen. Da hun allige-

vel måtte løbe et par strafrunder på grund af ikke trufne skiver, viste Maria en jernvilje til at kæmpe 

for den titel, der var inden for rækkevidde. Hun løb næsten over evne og vandt herved den første 

EM-titel i sprint i dameklassen til Danmark nogensinde. 

Maria Høyer er ikke militær idrætsudøver, men hun er en meget værdig repræsentant for Dansk 

Militært Idrætsforbund. Vi har accepteret hende som deltager på vort landshold. Hun repræsenterer 

Danmark på yderst professionel vis i biathlon orientering, og hun har opnået det til dato fornemste 

resultat for nogen dansk kvindelig biathlet. Specialudvalget og ledelsen omkring DMI landshold i 

biathlon orientering finder det derfor vanskeligt at undgå Maria som en værdig modtager af denne 

vandrepokal, der netop er indstiftet for at påskønne en ekstraordinær indsats til gavn for Danmark 

og Dansk Militært Idrætsforbund. 
 

 

SØNDERBORGPOKALEN 

Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993. 

Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en for den militære 

idræt, enten national eller international, betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation. 

For bedste præstation i 2003: 

Oversergent Bjarne Hoffmann 

Idrætsforeningen Flyvestation Karup 
 

Efter en målrettet indsats igennem flere år satte Bjarne Hoffmann kronen på værket ved at vinde det 

individuelle europamesterskab på klassisk distance i Biathlon Orientering 2003 i Vingsted samt ved 
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at være med til at hjemtage bronzemedaljen i stafetkonkurrencen til Danmark ved de samme me-

sterskaber. 

Bjarne Hoffmann er langt fra et ubeskrevet blad i biathlonkredse. Han har gentagne gange været 

medaljetager ved DM og i internationale konkurrencer, men hans præstation i 2003 er alligevel be-

mærkelsesværdig, hvilket bør påskønnes.  

Allerede tidligt på året 2003 fremlagde Bjarne sin private målsætning samt den hertil hørende træ-

ningsplan for, hvordan han kunne opfylde målsætningen – at blive europamester. Undervejs har 

meldinger fra ham været, ”at det var tungt” men at han stadigvæk troede på en topplacering. Trods 

en skade i foråret, der forhindrede Bjarne i at markere sig med 100% indsats ved Militære Nordiske 

Mesterskaber på Holmenkollen i Norge i starten af juni, viste Bjarne også ved denne lejlighed, at 

han var godt på vej mod sit mål. 

Mens de fleste danskere holdt sommerferie, finpudsede Bjarne formen, og ved ankomst til stævne-

centret i Vingsted ved starten af europamesterskaberne, lød meldingen: ”Jeg kan gøre det”!  

Alle der har med topidræt at gøre ved, at én ting er at være i absolut topform, en helt anden ting er 

at få alle elementer i en konkurrence til at lykkes på samme tid. I klassisk distance er det ikke blot 

én med tre vanskelige discipliner, der skal lykkes. 

Bjarne beviste, at han var i form, og at han var i stand til hele vejen igennem at holde koncentratio-

nen og samtidig presse sig selv til det yderste, hvilket var nødvendigt for at slå de meget stærke 

nordmænd og de ekstremt hurtige finner. En præstation af de ypperste. 

Konklusionen kan kun være, at oversergent Bjarne Hoffmann er en værdig europamester, en 

sportsmand i særklasse og derfor et yderst velmotiveret emne som modtager af Sønderborgpokalen 

for Årets Idrætspræstation i DMI, 2003. 
 

 

KAPTAJN SÆTTER-LASSENS MINDEPOKAL 

Skænket af fru E. Sætter-Lassen i 1967. 

Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der organisatorisk, instruktørmæssigt eller ved 

personlige resultater har ydet en ganske særlig indsats inden for skydning. 

For indsats i 2003: 

Oberstløjtnant Poul Erik Stougaard 

Jægersprislejrens Idrætsforening 
 

Pelle har i de sidste tre år virket fast som Chief of Mission for de militære landshold i skydning og i 

den forbindelse påtaget sig mange opgaver omkring landsholdsarbejdet. Desuden påtog Pelle sig 

sammen med sin idrætsforening i Jægerspris at arrangere Landsskyttestævnet i 2002. Derudover har 

Pelle både været en leder som gik ind i ”folket” med ”træsko på” og har med sin dynamiske leder-

stil løst mange problemer inden de næsten var opstået. Skydeudvalget og landsholdstruppen ønsker 

hermed Pelle alt godt i sit otium, med et håb om, at vi mødes på banerne fremover. 

 
 

 

ARVEPRINS KNUDS POKAL 

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 gan-

ske særlig indsats inden for forbundet. 

For indsats i 2003: 
 

Odense Garnisons Idrætsforening 
 

Odense Garnisons Idrætsforening (OGI), har i 2003 været arrangør af danmarksmesterskaberne i 

feltsport, som blev gennemført i de naturskønne Svanninge Bakker på Sydfyn. 
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På trods af store vanskeligheder med planlægningen, herunder det helt væsentlige, nemlig placerin-

gen af mesterskaberne, lykkedes det OGI med uvurderlig støtte fra Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- 

og Sønderjylland at finde en egnet placering og sammen med Odense Orienteringsklub at få lagt 

banerne og gennemført et flot danmarksmesterskab. 

Det er glædeligt at erfare, at også forholdsvis små idrætsforeninger, når de allierer sig med deres 

tjenestested, kan løfte opgaven, som arrangør af et danmarksmesterskab. 

 

  

ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING 

Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994. 

Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har ydet særlige 

skydemæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har medvirket til fremme af skyde-

idrætten. 

For indsats i 2003: 

Flyveroverkonstabel Nina Hylkjær 

Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg 

 

Nina har medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem. Nina har i en årrække forbedret sig 

resultatmæssigt, indtil en brækket ryk for tre år siden bevirkede en delvis pause med skydning på 

topplan. Nina har med indbygget stædighed, vilje og stærk psyke arbejdet sig op igen sportsligt, 

som udmøntede sig i et militært nordisk mester på sportspistol i 2003. Derudover har Nina altid sat 

det sociale i højsædet i forbindelse med landsholdene, og er altid villig til at give en hånd med, når 

der skal løses en opgave.   

 

IDRÆTSMÆRKETS VANDREPOKAL 

Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1964. 

Tildeles den idrætsforening, der i årets løb har opnået bedst samlede resultat i de af forbundet af-

holdte stævner. 

For indsats i 2003: 

Idrætsforeningen Flyvestation Karup 
 

Idrætsforeningen Flyvestation Karup har vundet pokalen for 2003 med 17,5 points foran Jydske 

Dragonregiments Idrætsforening, som opnåede 15,5 points, nr. 3 blev sidste års vinder Slagelse og 

Næstved Garnisons Idrætsforening med 13,0 points. 

Vinderen har scoret de nødvendige points i badminton, bordtennis, biathlon orientering, flugtskyd-

ning, fodbold-indendørs, fodbold-udendørs, golf, håndbold og volleyball. Foreningen – der med 954 

medlemmer er en af forbundets største – deltager stort set i alle idrætter i DMI regi og har gennem 

årene været arrangør af adskillige forbundsarrangementer. 

 

DMI guldemblem til: 

Oberstløjtnant Finn Lodberg 

Chef for Center for Idræt 

 

Finn Lodberg var en overgang formand for Idrætsforeningen Farum Garnison (IFG), i hans for-

mandsperiode var han forkæmper for at IFG deltog i så mange af DMI aktiviteter som muligt samt at 

alle tjenester ved garnisonen var repræsenteret, ligesom IFG i hans formandsperiode aldrig sagde nej 

til at planlægge og gennemføre stævner, når DMI henvendte sig. 

Som chef for Center for Idræt har Finn i hele sin tjenesteperiode været en trofast støtte for såvel For-

svarets Gymnastikskoles Idrætsforening og senere Forsvarsakademiets Idrætsforening, som for hele 

DMI trivsel og virke. 
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Finn Lodberg har i mange år været aktiv deltager i indendørs fodbold, hvor han blev forbundsmester i 

veteran i 2003, i badminton og tennis, hvor han blev forbundsmester i super veteran, double i 2003. 

Finn fik tildelt DMI sølvemblem i 1998. 

 

DMI guldemblem til: 

Oberstløjtnant Finn Jensen 

Hjørring Garnisons Idrætsforening 

 

Finn Jensen har gennem mange år spillet bordtennis i DMI regi. Han har mødt troligt op, og er også 

blevet belønnet for sin indsats. Siden starten af 70’erne har han vundet double + holdturneringen 

sammen med hhv. Flemming Aune og Kaj Ove Bendixen. Derudover har Finn Jensen adskillige 

gange også taget første pladsen i single.  

Finn Jensen har været, og er stadig, også en aktiv tennisspiller. Der kan bl.a. nævnes en førsteplads i 

veteran double i 1994 sammen med Bundgaard. Og samme år en 2. plads i veteran single. 

I sin fritid er Finn Jensen aktiv bordtennisspiller i Brønderslev, hvilket han i øvrigt har været i man-

ge år. 

Finn Jensen er desuden bordtennisdommer i Elitedivisionen. 

I 2002 blev han godkendt som International bordtennisdommer. Han var i Italien i 2003 for at 

dømme VM. 

Hans anden store fritidsinteresse er tennis. Det dyrker han ivrigt i Hjørring Tennis Klub. 

Finn Jensen har været medlem af DMI Boldspiludvalg siden 1992, hvor hans primære beskæftigelse 

har været med bordtennis og tennis.  

Finn Jensen blev formand for DMI Boldspiludvalg I i 1999 og samtidig medlem af DMI bestyrelse. 

Grundet Finn Jensens pensionering i august 2004, udtræder han af bestyrelsen ved dette års repræ-

sentantskabsmøde. 

Finn Jensen fik tildelt DMI bronzeemblem i 1989, og DMI sølvemblem i 1993. 
 

DMI guldemblem til: 

Generalmajor Karsten Møller 

Dansk Militært Idrætsforbund 

 

Karsten Møller har været medlem af DMI bestyrelse siden 2001, indledningsvis som kommitteret 

og siden 2002 som forbundets formand. 

Karsten har i sin formandsperiode været repræsenteret ved mange af forbundets arrangementer samt 

ved møder med andre forbund. 

Karsten har ligeledes repræsenteret forbundet på bedste vis ved såvel Danmarks Idrætsforbunds års- 

som budgetmøder.  

Karsten fik tildelt DMI sølvemblem i 2001. 

 

 

ERINDRINGSGAVER 
 

Årskrus 2004 til følgende afgåede bestyrelsesmedlemmer: 

 

- Oberstløjtnant Finn Jensen, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 1999 og i vare-

taget jobbet som formand for Boldspiludvalg I. 

 

- Major Varny Vestergaard, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 2003 og i peri-

oden varetaget jobbet som formand for Idrætsudvalg I. 

 

- Major Keld Emil Damsgaard, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 2002 og i 

perioden varetaget jobbet som formand for Idrætsudvalg II. 
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STÆVNEVIRKSOMHED 
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2004 har medvirket ved 

gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således: 
 

Slagelse & Næstved Garnisons IF   Danmarksmesterskaber i biathlon orientering  

Jydske  Dragonregiments  Idrætsforening Danmarksmesterskaber i feltsport 

Kongens Artilleriregiments Idrætsforening Danmarksmesterskaber i militær femkamp 
 

IDRÆTSFORENING FORBUNDSMESTER-

SKABER 

KVALIFIKATIONS- og 

KREDSSTÆVNER 

Flyvestation Skalstrups 

Idrætsforening 

Fodbold - indendørs  

Jydske Dragonregiments 

Idrætsforening 

Volleyball,skydning,  Fodbold-ude 

Sønderborg Garnisons  

Idrætsforeningen 

Fægtning, individuelt   

Idrætsforeningen 

Varde Garnison 

Badminton  

Hærens Logistikskoles 

Idrætsforeningen  

Cykling (forsøgskon-

kurrence) 

Fodbold-ude 

Trænregimentets Idrætsforening Bordtennis  

Lokalforsvarsregion Nord- og 

Midtjyllands Idrætsforening 

Faldskærmsudspring 

 

 

    Vordingborg Garnisons Idræts-

forening 

Tennis  

Fredericia Garnisons Idrætsfor-

ening Idrætsforening 

Beachvolley Fodbold-ude 

Idrætsforeningen Flyvestation 

Aalborg 

Triathlon og duathlon 

 

 

Trænregimentets Idrætsforening  Golf  

Haderslev Garnisons Idrætsfor-

ening 

Cross Fodbold-ude 

Idrætsforeningen Flyvestation Ka-

rup 

Flugtskydning Volleyball 

Idrætsforeningen Flyvevåbnets 

Officersskole 

Fodbold - udendørs Fodbold-indendørs 

Idrætsforeningen Flyvestation 

Skrydstrup 

Svømning  

Idrætsforeningen Flyvestation Ka-

rup 

Håndbold  

Kongens Artilleriregiments 

Idrætsforening 

Fægtning - holdkårde Volleyball 

Badminton 

Søværnets Idrætsforening Frede-

rikshavn 

 Fodbold-indendørs 

Hjørring Garnisons Idrætsfor-

ening. 

 Badminton 

Slagelse & Næstved garnisons 

Idrætsforening. 

 Beachvolley 

Fodbold-ude 

Idrætsforeningen Skive Garnison.  Beachvolley 

Fodbold-ude 
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Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en tak til 

kommandantskaber, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af den store stævne-

virksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.  
 

Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2004 

(Tallene i parentes er for 2003) 
 

IDRÆTSGREN DELTAGELSE 

 Individuel Hold Idrætsforeninger 

Badminton 117(251)  26(30) 

Bordtennis 55 (60)  13 (14) 

Cykling (Forsøgsstævne) (100)  ? 

Golf 105 (104)  31 (26) 

Tennis 32 (44)  9 (12) 

Fodbold – inde   67 (85)  27 (30) 

Fodbold – ude  36 (41) 20 (18) 

Håndbold  19 (22) 14 (16) 

Volleyball  16 (25) 12 (19) 

Beachvolley   20 (40) 10 (15) 

Feltsport 74 (75)  17 (19) 

Biathlon orientering 83 (82)  21 (20) 

Biathlon orientering – stafet  25 (18) 16 (11) 

Militær femkamp 53 (79)  8 (10) 

Duathlon   14 (27)  8 (15) 

Triathlon 33 (64)   15 (16) 

Cross Country  85 (130)  15 (15) 

Faldskærmsudspring 31  13 

Fægtning – individuel 32 (31)  10 (8) 

Fægtning – hold  8 (15) 6 (8) 

Svømning 87 (84)  14 (16) 

Skydning 103 (126)  10 (16) 

Flugtskydning 157 (141)  21 (18) 
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BESTYRELSENS BERETNING 
BESTYRELSENS BERETNING 

 

 

 

GENERELT: 

Forbundets virksomhed har igen i år primært bestået af afvikling af den planlagte idrætsvirksomhed 

samt opfølgning af ”DMI VISION OG MÅL 2005”. 

DMI er specialforbund for biathlon orientering, feltsport og militær femkamp - de såkaldte dan-

marksmesterskabsidrætter - samt tværgående forbund for øvrige DMI idrætsgrene under Danmarks 

Idræts-Forbund (DIF). 

 

STÆVNEVIRKSOMHED: 

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) har haft et godt år med hensyn til stævnevirksomheden. Alle 

planlagte stævner er gennemført med stor deltagelse, nogenlunde samme niveau som i 2003. Bred-

den er betydelig, men også kvaliteten er forbedret, og konkurrencen skærpet. 

Der er gennemført 22 finalestævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber, samt et antal kvalifikati-

onsstævner. Der er ligeledes, for andet år i træk, gennemført et forsøgsstævne i cykling. 

I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball og holdkårde skal der erindres, jf. side 310 i DMI 

stævnebestemmelser, at idrætsforeningerne kan tilmelde sammensatte hold, uden at medlemskab af 

begge idrætsforeninger er en forudsætning. I alle andre idrætsgrene skal DMI pointere, at tilhørs-

forhold/startret jf. DMI stævnebestemmelser SKAL overholdes samt at det er den enkelte idrætsfor-

ening, som er ansvarlig for, at tilmeldte deltagere er berettiget til at deltage, jf. DMI bestemmelses-

kompleks. 

 

Stævnepersonel: 

Rutineret stævnepersonel er en mangelvare, men hvorfor ikke trække på de mange endnu aktive og 

interesserede afskedigede. Det gøres der bl.a. i skydning, feltsport,  biathlon orientering, fægtning 

m.fl., men flere bør medinddrages. Det er op til idrætsforeningerne at holde på dem og benytte dem, 

ligesom DMI udvalg bør benytte sig af dem i større udstrækning. 

 

Planlægning: 

Planlægning af stævner 2-3 år frem i tiden bør opprioriteres, så tjenestesteder og idrætsforeninger i 

god tid har kendskab til placeringen af DMI stævner. I Forsvarets fremtidige struktur er det DMI 

ønske, at samarbejdet med Forsvarskommandoen og de operative kommandoer bliver endnu bedre, 

med følgende bedre vilkår for hele DMI stævnevirksomhed.  

 

IDRÆTSFORENINGERNE: 

Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne er meget varieret og svingende, da de tjenstlige krav til 

personellet er meget omskiftelige - tænk blot på øvelsesaktiviteten, uddannelse af enheder/personel 

- for slet ikke at tale om de meget store afgivelser til international tjeneste. Forhold, som, med For-

svarets nye indkaldelses- og uddannelsesstruktur samt udsendelsescyklus, nok ikke bliver mindre i 

fremtiden. 

Alligevel lykkes det for idrætsforeningerne at engagere meget personel, bl.a. gennem deres mange 

arrangementer efter den daglige tjenestes ophør. 

 

Idrætsofficer/Idrætsleder: 

I mange idrætsforeninger er tjenestestedets idrætsofficer/idrætsleder det faste holdepunkt, hvortil 

alle retter henvendelse om al DMI virksomhed, og hvortil meget af DMI post/mails sendes. DMI ser 

med stor bekymring på de tanker, der gøres med hensyn til nedlæggelse af disse stillinger, og skal 

opfordre Forsvarets øverste ledelse til endnu engang at overveje disse tiltag. 
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I en række idrætsforeninger sker det desværre, at DMI-post, især indbydelser til stævnerne, ikke når 

frem til rette vedkommende, hvilket ofte medfører for silde tilmelding - eller endnu værre slet ingen 

respons. 

 

Medlemsregistrering: 

Endnu værre er det med Danmarks Idræts-Forbunds medlemsregistrering. Her forsømmer mange 

idrætsforeninger at indsende det ønskede medlemstal. Var det ikke for sekretariatet store indsats, så 

ville mange idrætsforeninger slet ikke foretage denne registrering, med følgende mindre tilskud fra 

DIF til DMI og dermed også mindre økonomi at gøre godt med i f.m. DMI stævnevirksomhed. Det 

koster dyrt at undlade det meget begrænsede arbejde - at udfylde et fortrykt skema, og indsende det, 

enten via internettet, eller pr. post til DIF. 

 

Kasserermøder: 

DMI har også i 2004 afholdt 2 kasserermøder for idrætsforeningernes kasserere samt økonomian-

svarlige. Til trods herfor, samt at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om 

økonomi og kontering af diverse udgifter, må det erkendes, at økonomien omkring stævnevirksom-

heden volder stor besvær, og giver megen unødigt arbejde. DMI skal endnu engang opfordre idræts-

foreningerne til at udpege en økonomiansvarlig for hvert DMI stævne samt at bruge DMI udvalg 

noget mere desangående. 

 

Indsendelse af årsberetning: 

Idrætsforeningerne anmodes igen i år om at indsende den i forbundets § 8 nævnte årsberetning, in-

deholdende, 

- kortfattet redegørelse om virksomheden, 

- fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasserer og sekre-

tær, 

- foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse og  

- foreningens regnskab. 

DMI skal dog snarest underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse, postgiro-

/bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse. 

Kun ca. halvdelen af DMI foreninger efterkom i 2004 ovennævnte indsendelse af årsberetning. Det 

er bestemt ønskeligt, at flere foreninger efterlever den angivne indsendelsesfrist. 

 

Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger: 

Der er i 2004 nedlagt 3 idrætsforeninger: 

- Hjemmeværnets Idrætsforening, København, 

- Idrætsforeningen Flyvestation Skovhuse, 

- Idrætsforeningen Flyvestation Vandel, 

- Jonstruplejrens Idrætsforening og 

- Idrætsforeningen Flyvestation Værløse. 

Forbundet byder velkommen til følgende idrætsforeninger: 

- Flyvevåbnets Specialskoles Idrætsforening (FSIF), som er oprettet i stedet for Jonstruplejrens 

Idrætsforening. 

- Værløses Idrætsforening (VIF), som er oprettet i stedet for Idrætsforeningen Flyvestation Værløse. 

Forbundet består nu af 53 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 20374 pr. 31. december 

2004. 

 

IDRÆTSGRENENE: 

DMI bestyrelse er meget opmærksom på udviklingen og ønsker, blandt medlemmerne, om nye 

idrætsgrene og discipliner. 

Således har der været forsøgsstævne i cykling i 2004, ligesom der var tiltag til et invitationsstævne i 
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kapsejlads. Sidstnævnte invitationsstævne måtte dog aflyses på grund af manglende tilslutning.  

Udviklinger kan desværre også gå den anden vej. Der er således, efter bestyrelsens vurdering, flere 

idrætsgrene, som i længere tid ikke har haft en tilstrækkelig deltagelse. Bestyrelsen vil fremadrettet 

have focus på disse idrætsgrene.  

 

Præmieoverrækkelse:  

Stævnemæssigt ser DMI fortsat gerne, at flest mulige deltagere er med ved præmieoverrækkelsen, 

hvor vinderne hyldes behørigt. Men dette forudsætter en fleksibel præmieoverrækkelse samt en 

hurtig beregnertjeneste, hvor slutresultaterne er klar, når sidste mand er i mål. Det burde også være 

muligt i dag, med de hurtige arbejdende Edb-programmer. 

 

Sanktioner og bøder:  

DMI sanktions- og bødepolitik har desværre også været taget i brug i 2004, og vil fortsætte frem-

over. Dette ikke for at DMI skal have det som en indtægtskilde, men fordi DMI vil udeblivelser og 

de meget sene afbud til livs. Forhold, som er til stor sene for, såvel arrangører, som deltagere. 

 

DMI LOVE OG BESTEMMELSER: 

 I august 2004 blev et helt nyt bestemmelseskompleks udsendt. Hver idrætsforeninger får kun til-

sendt et eksemplar. Alle kapitlerne ligger på DMI hjemmeside www.dmif.dk, hvor alle kan hente 

det. DMI vil arbejde på, at bestemmelseskomplekset m.m. også komme til at ligge på en hjemme-

side på Forsvarets interne net. Så snart dette er på plads, vil DMI ikke mere sende rettelsesblade ud. 

Det er herefter op til den enkelte at holde sig ajour på diverse net. 

 

DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER: 

I 2004 er der afholdt 4 bestyrelsesmøder og 10 forretningsudvalgsmøder. Hæderstegns-, Amatør- og 

Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling. 

Flere af forbundets medlemmer er i 2004 blevet testet af Anti-doping Danmark (ADD). Alle tests 

var negative. 

Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2004 udført af DMI bestyrelse og faste udvalg, hver in-

den for deres område 

 

Bestyrelse: 

Forbundet vil hermed gerne sige tak for indsatsen til følgende bestyrelsesmedlemmer: 

 - Oberstløjtnant Finn Jensen, 

 - major Varny Vestergaard, 

 - major Keld Emil Damsgaard, 

 - seniorsergent Jan Andersen 

Forbundet vil samtidigt byde velkommen til: 

 - Major Claus Pieler, 

 - orlogskaptajn Jan Bøgsted, 

 - overkonstabel-1 Juki Tauchi, 

- seniorsergent Kurt Rasmussen, der som bestyrelsessuppleant trådte ind i bestyrelses ved 

seniorsergent Jan Andersen afgang. 

 

Udvalgene: 

Forbundet vil gerne sige tak til følgende udvalgsmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet 

2004 er afgået fra udvalgene: 

Boldspiludvalg I:  - Oberstløjtnant Finn Jensen, 

Boldspiludvalg II: - Premierløjtnant Jesper Skovgaard. 

Idrætsudvalg I:  - Major Varny Vestergaard. 

Idrætsudvalg II:  - Major Keld Emil Damsgaard, 

http://www.dmif.dk/
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- sergent Bjørn Stephensen. 

Skydeudvalget:  - Seniorsergent Finn Damkjær, 

    - oversergent Mai-Britt Seehusen Raagaard. 

Koordinationsudvalget: - Major Varny Vestergaard, 

    - major Keld Emil Damsgaard, 

    - seniorsergent Jan Andersen. 

Forbundet vil samtidig byde velkommen til: 

Boldspiludvalg I:  - Major Claus Pieler, 

Idrætsudvalg I:  - Orlogskaptajn Jan Bøgsted. 

Idrætsudvalg II:  - Overkonstabel-1 Juki Tauchi. 

Skydeudvalget:  - Seniorsergent Steven Andersen. 

Koordinationsudvalget: - Major Claus Pieler, 

    - orlogskaptajn Jan Bøgsted, 

    - overkonstabel-1 Juki Tauchi. 

 

PRÆMIER: 

DMI har også i 2004 primært anvendt Holmegårds ”Skibsglas”. Boldspiludvalg II har dog anvendt 

andre former for præmier. I 2005 vil tilstræbes, at lagret af  ”Skibsglas” blive opbrugt. I 2005 vil 

også blive anvendt andre former for præmier. DMI har nedsat et præmieudvalg, som varetager 

præmieindkøbene. 

Der udsættes fortsat hvert år mange vandrepræmier/vandrepokaler, som alle hvert år skal inddrages. 

Her er især besvær med at få inddraget de individuelle vandrepræmier til DMI forbundsmesterska-

ber. DMI skal opfordre idrætsforeningerne til at være ajour med, hvem der har vandrepræmierne, og 

ved afgang/hjemsendelse at få præmierne inddraget. 

 

DANMARKS IDRÆTS-FORBUND: 

DMI har også i 2004 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DIF kontakt-

person til DMI er Preben Staun. 

DMI formand og kasserer repræsenterede forbundet ved DIF Årsmøde den 1. maj 2004, ligesom de 

repræsenterede forbundet ved DIF budgetmøde den 1. og 2. oktober 2004. 

DMI sekretariat har deltaget i DIF sekretariatsledermøder. 

 

 

TEAM-DANMARK: 

DMI næstformand major Peter Farver og generalsekretær Ivan B. Skov har deltaget i Team Dan-

marks (TD) møder vedr.  TD nye støttekoncept. 

DMI er igen i 2004 blevet givet støtte af TD. Det er, i lighed med tidligere år, landsholdet i militær 

femkamp, som i perioden 1. november 2003 til 31. december 2004 har modtaget: 

 - Kr. 120.000,00 til herre-/damelandsholdene. 

Endvidere har TD indplaceret Brian Dåsbjerg i ”Kandidatgruppen”, med følgende økonomisk støt-

te: 

 - Kr. 25.000,00. 

 

INFORMATIONSVIRKSOMHED: 

DMI har i 2004 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale om lokal pres-

seomtale i forbindelse med forbundets finalestævner. 

DMI hjemmeside er i 2004 blevet vartet af civil Jan Timber. Fra 1. marts 2005 vil DMI web-

redaktør blive SSG Michael Larsen fra Flyvevåbnets Officersskole. DMI ser frem til dette samar-

bejde. Samtidig skal der lyde en stor tak til Jan Timber, for hans store arbejde med at få DMI 

hjemmeside op at stå. 
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SEKRETARIATET: 

Pr. 1. juli 2004 blev der foretaget generalsekretærskift. Generalsekretær Karl Sortberg, havde, efter 

ansøgning, ønsket at fratræde. Der skal her lyde en stor tag til Karl Sortberg for den store indsats 

han har ydet for forbundet. Sekretariatet blev omstruktureret, og der blev foretaget en ny arbejds-

fordeling. I foråret 2005 skal sekretariatets bemanding/arbejdsfordeling igen tages op i DMI forret-

ningsudvalg. Der er p.t. 3 ansatte på sekretariatet, med hver 20 timer pr. uge. I forhold til tidligere er 

det en nedsættelse på 5 timer pr. uge.  Hvorvidt det har indvirket på det administrative arbejde, og 

ikke mindst samarbejdet med idrætsudvalgene og -foreningerne, vides ikke, men det er forsøgt gen-

nemført på stort set samme måde som tidligere. Det skal dog tilføjes, at når der har været behov for 

at prioritere arbejdet, og det har det, så har stævnevirksomheden haft første prioritet. 

Kontingentregnskabet, medlemsregistrering og regnskabsfunktionerne er nu samlet under en og 

samme person, vicegeneralsekretær 2 Hanne Puggaard, hvilket absolut er en styrkelse. Hanne er 

ligeledes ansvarlig for udbetaling af Team Danmark midler til de enkelte idrætsudøvere. 

Samarbejdet med DMI revisionsfirma har fungeret upåklageligt. 
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BOLDSPILUDVALG I 
 

BADMINTON   Af major Torben L. Jensen. 

Forbundsmesterskaberne blev i 2004 afviklet over kun 2 runder bestående af 2 kredsstævner og 1 

finalestævne. Finalestævnet blev afviklet tirsdag den 23. marts 2004 med Idrætsforeningen Varde 

Garnison som arrangør. Kvalifikationsstævnerne blev atter i år strøget for at begrænse antallet af 

gange de enkelte deltagere skulle af sted til stævne. Dette forløb gav ikke anledning til problemer i 

forbindelse med afviklingen af kredsstævnerne. 

 

Turneringerne blev hovedsageligt afviklet efter de samme principper som i 2003, hvilket betyder, at 

puljeprincippet blev anvendt i alle rækker ved finalestævnet og i det omfang tilmeldingerne tillod 

det ved kredsstævnerne. Den indførte B-række i herre seniorrækkerne blev også i år spillet helt 

igennem til finalestævnet.  

 

Der blev ved finalestævnet spillet i alle 13 rækker. Afviklingen fungerede perfekt og blev afsluttet 

med samlet præmieoverrækkelse.  

 

Der har igen i år været løftet muligheden for en aldersgraduering af de rækker, hvori der deltager 

damer. Denne opdeling er indtil nu ikke blevet gennemført, grundet den begrænsede tilmelding i de 

rækker, hvor damer kan deltage. Der vil til næste års turnering blive tilbudt muligheden for en opde-

ling i DD og MD i to aldersgrupper, men med den klausul, at hvis deltagerantallet i én af rækkerne, 

når under et fastsat antal, så vil de blive slået sammen til én. 

 

Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende: 

 

 Singler Doubler I alt 

ØST 41 40 81 

VEST 75 56 131 

I ALT 116 96 212 

 

Antallet af startende deltagere er stort set det samme som i 2003. 

 

BORDTENNIS   Af seniorsergent Kurt B. Rasmussen. 

Forbundsmesterskaberne blev i år 2004 afviklet torsdag den 11. og fredag den 12. marts i Solside-

hallen, Nørresundby, med Trænregimentets Idrætsforening, Aalborg som arrangør. Stævneåbningen 

blev forestået af regimentschef Oberst Flemming Larsen, der bød de fremmødte deltagere velkom-

men og ønskede alle deltagerne nogle gode dage i Aalborg, med håbet om, at stævnet ville blive 

afviklet i god sportslig ånd og erklærede herefter stævnet for åbent. Stævneleder Ole Vindbæk Jør-

gensen og Allan Mortensen fik ordet for at informere deltagerne om praktiske emner i forbindelse 

med afviklingen. Der startedes herefter med holdturneringerne i senior-, old boys-, veteran- og su-

perveteranrækken. Der blev spillet i puljer i samtlige rækker og dette medfører at deltagerne er ga-

ranteret minimum 8 kampe. Efter holdturneringen startede indledende single- og doubleturnering 

op, således at de 16 borde hele dagen var besat med kæmpende bordtennisspillere. Sidst på efter-

middagen var turneringen så langt fremskreden, at det var tid til ”baderulle” og omklædning til 

kammeratskabsaften. Denne foregik i parolesalen på Hvorup Kaserne, og cirka 55 personer deltog i 

dette udmærkede arrangement, hvor deltagerne har mulighed for at pleje de sociale relationer. Som 

altid udviklede aftenen sig på hyggeligste vis. Næste morgen afvikledes de resterende puljer, og 

senere på dagen blev finalepuljerne sat i gang. Der blev vist meget seværdigt bordtennis og seed-

ningen viste sig at være perfekt. Kl. 14.15 var alle kampene afviklet og præmieoverrækkelsen fandt 

sted. DMI forretningsudvalgsmedlem orlogskaptajn Søren Munk Madsen afsluttede stævnet ved at 
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takke deltagerne for deres engagement samt stævneledere for et velgennemført stævne og indbød 

alle til at deltage i næste års forbundsmesterskab. 

 

Deltagende idrætsforeninger: 12  

Holdturneringen: 27 hold 

Deltagende personer: 58 (heraf 2 kvinder) 

Antal kampe: ca. 300 

 

GOLF   Af major Claus Pieler. 

Året 2004 forbundsmesterskab i golf var henlagt den 26. og 27 AUG til det nordjyske, med Trænre-

gimentets Idrætsforening som arrangør. Mesterskabet blev afviklet på henholdsvis Rold Skov’s og 

Ørnehøj’s golfbaner med i alt 104 deltager i 4 rækker: Herrer, Damer, Ungseniorer og seniorer, 

samt hold turnering i 2 rækker Herrer/Damer og Ungsenior/Senior. Der var 26 herrer, 6 damer, 52 

ungseniorer og 20 seniorer til start, hvilket i forhold til tidligere år var færre kvinder, lidt færre her-

rer og senior, men flere ungseniorer. For herrernes vedkommende kan deltagerantallet nok aflæses i, 

at der er færre værnepligtige i forsvaret for tiden. Årsagen til, at damerne ikke stiller op, selv om jeg 

ved, at der er flere kvinder i forsvaret, der spiller golf nu end tidligere, skal være usagt. 

I lighed med tidligere år var vejret i de 2 dage omskifteligt. Det var både fra den pæne side med lidt 

vind og det mere regnfulde på anden dagen. 

Der blev kæmpet bravt og intens over de 2 dage, på de 2 vidt forskellige baner. Der var kamp til 

stregen i 2 af rækkerne, hvor kun 1 slag skilte nr. 1 fra nr. 2. 

Resultater og forbundsmestre: 

 

Herrer individuelt:  Rune Bak, KARI med Casper Thaarup, HOI som runner up. 

Damer individuelt: Ulla Bay Poulsen, SKIF med Birgit Vestergaard, TRRI som runner 

up. 

Ungsenior individuelt:  Henrik Skovhus, SIF-ÅRH med Achim Jensen, ISB som runner up. 

Senior individuelt:  Knud G. Jensen, IFS med Jens Arne Christensen, OMI som runner up. 

 

Hold mesterskabet: 

Herrer/ Damer: Henrik Skovhus/Claus Holm Christensen SIF-ÅRH1 foran Anton An-

dersen/Michael Christoffersen SIF KOR1. 

Ungsenior/Senior: Rune Bak/Casper Schroll KARI1 foran Casper Thaarup/Michael Møl-

ler HOI1. 

 

Samlet forbundsmester i golf blev Rune Bak KARI med 150 slag. 

 

 Præmieoverrækkelsen foregik efterfølgende i klubhuset på Roldskov, hvor Stabschefen for Trænre-

gimentet og undertegnede overrakte præmierne til deltagerne. 

 Undertegnede takkede ved afslutningen af stævnet, stævneleder SSG Ole Vindbæk Jørgensen og 

hans hjælpere, samt Trænregimentet, for et vel gennemført arrangement. 

 Forbundsmesterskabet i 2005 afholdes af Oksbøl Militære Idrætsforening, som arrangør i september 

måned. 

 

TENNIS   Af seniorsergent Jørn H. Christiansen. 

DMI Forbundsmesterskaber i Tennis blev i 2004 afviklet på Vordingborg Tennisklubs lækre baner i 

Sydsjælland 19 og 20 august.  Vordingborg Garnisons Idrætsforening  (VGI) støttet af Det Danske 

Internationale Logistik Center  (DANILOG) stod for arrangementet, som var flot og vel tilrettelagt. 

Regimentschef Oberst N.E. Svennesen fra DANILOG støttet af formanden for VGI SSG P.D. Jen-

sen og stævneleder SSG J.H. Christiansen i spidsen satte stævnet i gang kl. 0900, hvorefter kampe-

ne afvikledes næsten pr. automatik. Sydsjælland havde i de to dage stævnet varede formentlig lan-
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dets skønneste vejr. Sådan er det hver gang DMI tennis er rundt i landet. Der deltog 33 spillere fra 

12 idrætsforeninger. Der var igen i år desværre ingen kvindelige deltagere . Vi lovede alle at i 2005 

ville vi skaffe noget kvindeligt islæt. Orlogskaptajn Søren M. Madsen fra DMI overrakte præmierne 

samt takkede spillere og arrangører for et godt stævne. Alle ønskedes på gensyn i 2005 den 18. og 

19. august på Bornholm. 

 

BOLDSPILUDVALG II 
 

GENERELT Af seniorsergent Ryan C. Laier, formand. 

Så kom vi igennem 2004, igen med rigtig mange deltagere inden for fodbold, volleyball og 

håndbold.  

Det var med lidt bange anelser, at idrætsåret 2004 skulle starte. Det var min fornemmelse, at 

deltagerantallet ville falde på grund af den meget store omstilling, samt internationale opga-

ver. 

Hvordan gik det så, ja, Volley/Beachvolley og fodbold ude havde en markant nedgang i antal 

hold, i forhold til tidligere. Om det så er tilfældigheder, eller et reelt udtryk for at færre har 

tid til den frivillige idræt, er lidt svært at vurdere, da Beachvolley er den mindste og Fodbold 

ude den største i antal deltagere pr. hold.  

Håndbold og fodbold inde havde kun en lille tilbagegang. Men alt i alt holdt prognosen des-

værre stik, og vi er nok i Boldspil II nede på det antal deltagere/foreninger som vi i fremtiden 

skal regne med.  

Jeg må også konstatere, at der i fremtiden kan blive tale om at lukke eller sammenlægge visse 

rækker, hvis ikke antal hold/deltager går op igen.  

2004 gav desværre inden for specielt fodbold mange afbud, som stiller store krav til udvalgs-

formanden og arrangører, som i sidste øjeblik må lave en alternativ plan. Så igen en opfor-

dring til holdledere ude ved foreningerne, få nu fat i deltagerne inden I tilmelder, så vi kan 

reducere denne kedelige tendens.  

Sluttelig vil jeg rette en stor tak til alle arrangører, DMI sekretariat og mine udvalg for nogle 

gode og vel afviklede stævner i 2004.  

 

FODBOLD - INDENDØRS  Af kaptajn Kim Kock. 

Indendørs stævnet i 2004 blev igen gennemført med to kvalifikationsstævner og et finalestævne.  

Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskoles (IFO) afviklede kvalifikationsstævnet i Øst med i alt 

36 tilmeldte hold, fordelt over to dage. I Vest blev stævnet afviklet med Søværnets Idrætsforening, 

Frederikshavn (SIF FRH), og her deltog ligeledes 36 hold på de to dage. Antallet var lidt mindre 

end det foregående år, men til gengæld var der ikke så mange afbud gennem forløbet. Tak for to 

velgennemførte arrangementer. De tre bedste i hver række fra hhv. Vest og Øst gik videre til finale-

stævnet. 

Finalestævnet blev i Køge afviklet med stor spænding i enkelte af rækkerne, hvor afgørelsen igen i 

år først faldt i de sidste kampe. I Ældre Oldboys rækken var der dog ingen tvivl; her gik FAGI ube-

sejret igennem turneringen uden point tab. Ligeledes syntes TRRI heller ikke at der skulle være 

spænding om resultatet i Yngre Oldboys, idet de vandt alle kampe og sluttede som vinder med en 

målscore på 34-9. I Kvinderækken vandt SNGI også alle deres kampe. 

Finale arrangørerne, Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI) skal have meget ros og tak for et 

velgennemført stævne med en god kammeratskabsaften og en professionel afvikling af det sportsli-

ge.  
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FODBOLD – UDENDØRS  Af kaptajn Kim Kock. 

Den 22. og 23. september 2004 blev finalestævnet i udendørs fodbold gennemført på Smørum-

Nedre boldbaner med Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) og Idrætsforeningen Flyvevåbnets Offi-

cersskole (IFO) som arrangør. Indkvartering og den traditionelle kammeratskabsaften blev gennem-

ført i Jonstruplejren. 

Forud for finalestævnet var der blevet afviklet kvalifikationsstævner for at finde finaleholdene. I 

2004 var der tilmeldt 12 hold i Senior rækken, 8 hold i Oldboys rækken, 11 hold i Ældre Oldboys 

rækken og 6 hold i Kvinde rækken. Desværre var der igen mange, mange afbud. Flere af afbuddene 

kom en til to dage før stævnet, hvilket virkelig vanskeliggør planlægningen og gennemførelsen. Alt 

i alt var der 18 afbud sammenlagt til kvalifikationsstævnerne og finalestævnet. Der skal igen herfra 

lyde en stor appel til IF om at lave benarbejdet bedre før man tilmelder hold!  

Kvalifikationsturneringerne blev afviklet i fodboldudvalgets ånd, og en stor tak til arrangørerne skal 

hermed videregives. 

Finalestævnet blev ligeledes planlagt og gennemført på en meget tilfredsstillende og sportslig måde. 

FLOS havde arrangeret en flot kammeratskabsaften, og som noget særligt var der efter maden kon-

kurrencer i tekniske færdigheder samt i hvem, der kunne skyde hårdest til en bold. I den anledning 

havde IFO lejet en ”fartmåler”, og flere kunne sende bolden af sted med over 100 km. i timen. Stor 

tak til Flemming Ansdal og Steffen Sørensen fra Idrætskontoret på FLOS. 

 

HÅNDBOLD Af oversergent Mikkel A.Sabroe. 

Endnu et håndboldår er gået, og igen kan der med glæde ses tilbage på stævneåret. Frygten for at 

Forsvarets usikre fremtid skulle have en negativ indvirkning på tilmeldingerne forblev, heldigvis, 

kun en ubehagelig tanke. 19 hold i de 3 rækker tilmeldte sig, dermed var fundamentet klar til den 

sportslige afvikling af stævnerne. 

De to kval. stævner for herre senior, blev afviklet uden større problemer, og med høj sportslig kvali-

tet, som lovede godt for finalestævnet. Tak til KARI og TRRI for to velafviklede stævner, så er det 

nemt at være i håndboldudvalget. 

Finalestævnet var i år henlagt til den mørke jydske hede, med Idrætsforeningen Flyvestation Karup 

(IFK) som arrangør. Også her var der tale om et meget velafviklet stævne, hvor haller, indkvartering 

og ikke mindst kammeratskabsaften var helt i top. 

Rent sportsligt blev stævnet afviklet i Alhede-hallerne, nær ved Karup, med finalekampe i Kvinde, 

Old Boys og Herre Senior rækkerne. Og lad det være sagt med det samme, så er jeg meget taknem-

lig for den indstilling flere hold kommer med. For på trods af frafald i sidste øjeblik, således man 

kun kommer med 6 spillere, vælger man heldigvis at stille op alligevel, tak for det! 

Ved gennemførelsen af selve stævnet oplevedes det glædelige, at undgå sidste minuts afbud, og 

kunne efter lidt små justeringer, afvikles. De to dage var præget af en hel del underholdende kampe, 

som på anden dagen resulterede i nogle meget spændende finalekampe. I old boys blev IFS for før-

ste gang i mange år en smule presset af IFK, men det lykkedes IFS til sidst, at trække det længste 

strå. I kvinde rækken var der lagt op til et brag af en finalekamp mellem IFK og ISG, og efter en 

længere stillingskrig, lykkedes det IFK, via rutinen, at hive deres 10 sejr, i træk, hjem. Ved herrerne 

stod finalen mellem TRRI og ISG, og så længe kræfterne rakte for ISG, var det en meget underhol-

dende kamp, men TRRI lidt bredere trup, kunne til sidst trække sig sejrrigt ud af dysten. 

Som noget nyt kåredes også finalestævnets bedste spiller i hver række, en kåring som igen vil være 

at finde i 2005, i Holstebro. Tak til alle dem, som har deltaget i DMI håndbold turneringen i 2004, 

det var en fornøjelse at følge jeres kampe. Tak til alle dem, som har stået for de forskellige arran-

gementer, det har været rigtig gode stævner. 

På gensyn i 2005. 
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VOLLEYBALL          Af major Michael Noe. 

DMI volleyballturnering 2004 havde i år deltagelse af 11 idrætsforeninger i herrerækken og 4 

idrætsforeninger i damerækken.  

Der blev således den 20. januar 2004 gennemført kvalifikationsstævner i herrerækken (øst/vest) 

med henholdsvis Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI) og Idrætsforeningen Flyvesta-

tion Karup (IFK) som arrangør. Da der kun var 4 tilmeldte hold i damerækken, var disse direkte 

kvalificeret til finalestævnet. 

Finalestævnet blev afviklet den 26. februar 2004 i Sportscenter Hernings særdeles gode faciliteter 

og med Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) som arrangør.   

Damerækken fik desværre et sent afbud fra JDRI grundet øvelsesaktivitet, hvorfor der kun var 3 

damehold, der deltog i finalestævnet. Efter nogle gode kampe vandt damerne fra Fredericia Garni-

sons idrætsforening tradition tro for nu 6. gang i træk. IFK blev nr. 2 og Vordingborg Garnisons 

Idrætsforening (VGI) nr. 3. 

I herrerækken var der lagt op til en langt mere åben kamp om medaljeplaceringerne blandt de 6 del-

tagende idrætsforeninger. Der blev indledningsvis spillet i 2 puljer, hvorefter der blev afviklet semi-

finaler og finalekampe. Vinder af herrerækken blev Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI), 

der vandt finalen med en overbevisende 2-0 sejr over FAGI og sikrede sig pokalen og dermed 1. 

pladsen. Finalen blev afviklet på et højt spillemæssigt niveau, idet der bl.a. hos FSI var to Elitedivi-

sionsspillere samt indtil flere nuværende og tidligere divisionsspillere på såvel FAGI som FSI hol-

dene. 3. pladsen gik til Skive Garnisons Idrætsforening, der besejrede IFK. Det var bemærkelses-

værdigt, at holdene på de 3 første pladser alle var nye i forhold til sidste års finalearrangement.  
 

 

BEACHVOLLEYBALL    Af Anita Schønemann 

Beachvolleyball finalestævne blev i år afholdt af Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI). 

Idrætsforeningen indbød til kammeratskabsaften, med grill og en gang mixvolleyball. Den blev af-

holdt med stor succes. 

På selve spilledagen viste vejret sig desværre ikke fra sin allerbedste side. Dagen startede dog ud 

med solskin, men inden længen kom der vedvarende regn. 

FAGI havde været ude og lånt et stort FANTA telt, hvilket kom til sin ret med den omgang vand. 

Da der endnu en gang var afbud fra to damehold, måtte der spilles puljekampe, og da Idrætsfor-

eningen for Forsvaret i Vedbæk (IFV) og Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI) begge stille-

de med to hold, skulle de kampe afvikles først, hvor FAGI II var bedst på dagen og vandt over 

FAGI I i en meget tæt kamp. FAGI II blev vinder i damerækken med FAGI I som toer, Idrætsfor-

eningen Skive Garnison (ISG) sluttede på en flot 3 plads. 

På herresiden viste holdet fra Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI) sig for fjerde år i 

træk at være de stærkeste. De gik igen i år gennem hele turneringen uden af afgive et eneste sæt. 

Semifinale mellem de to FAGI herrehold var den eneste kamp, hvor der skulle spilles 3 sæt for at 

finde finaledeltagerne. FAGI II blev vinder, men de formåede dog ikke at gøre det spændende mod 

de sammenspillede KARI herrer. FAGI I skulle spille bronzekamp mod Haderslev Garnisons 

Idrætsforening (HAGI), hvor FAGI I igen fandt deres stor spil frem og vandt overbevisende.   

Dommerne havde fået til opgave at finde den bedste herrespiller og den bedste damespiller, OKS-1 

Dorthe Jensen fra (FAGI II) blev kåret til dagens bedste damespiller, og hos herrerne blev PL Chri-

stian Høj fra KARI kåret til dagens bedste herrespiller. Vi ønsker dem et stort tillykke.  

Alt i alt et godt (vådt) stævne i skønne omgivelser i Hannerup skov, og et godt arrangement, både  

sportsligt og socialt. 
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IDRÆTSUDVALG I 
 

GENERELT Af orlogskaptajn Jan Bødsted. 

 

CROSS COUNTRY Af kaptajnløjtnant Kim Sonne. 

 

TRIATHLON og DUATHLON  Af premierløjtnant Klaus Kildemann 
 

 IDRÆTSUDVALG II 
 

GENERELT  Af overkonstabel-1 Juki Tauchi. 

 

2004 har været et år præget af en del nedgang i deltagerantal i både Fægte- faldskærms- og Svøm-

meafdelingerne. I alle tre afdelinger er der arbejdet hårdt for at hverve, fastholde- og opfordre med-

lemmerne til at deltager i DMI mesterskaberne. Forhold udvalget også har sat stor fokus på i 2005. 

Faldskærms afdelingen har fået et længe ønsket lovændring gennemført i år, der gør, at alle fald-

skærmsspringere nu kan deltage på hold og blive forbundsmestre,såvel i formation, som i præcision. 

Lovændringen gør, at der nu tages hensyn til bredden af medlemmerne i DMI. Vi glæder os til før-

ste stævne med ny regel den 23 – 25 MAJ 2005.    

Under mit besøg i Aars den 7. juni 2004, oplevede jeg at vejrliget kan drille. Springerne udviste en 

utrolig ro og tålmodighed. Alle ventede og håbede på bedre vejr i løbet af dagen. Det kom ikke, 

men heldigvis blev den 8. juni en flot dag, hvor hele stævnet blev gennemført. En oplevelsen, der 

medvirker til, at jeg har fået ny indgangsvinkler til afvikling af et faldskærmsstævne. I fægtning og 

svømninger er det enkelt. Her er man altid i en hal, under tag og ikke afhængig af sol, vind og vejr, 

hvilket garanterer gennemførelsen på de fastlagte datoer.   

Svømning har for mig indtil nu været noget jeg foretog mig i det varme bassin, for babyer om lør-

dagen. Ved stævnet den 24. september i Vojens fik jeg igen en positiv oplevelse, idet dette stævne 

blev gennemført på en særdeles professionel måde. 

Den dag lærte jeg så utroligt meget. Der er mange regler, der skal tages højde for ved afvikling af et 

sådan stævne. Stævnet blev gennemført meget tilskuer venligt, og jeg vil opfordre til at dukke op,  

enten som deltager,  eller som tilskuer bare én gang, for at opleve den helt specielle stemning, fyldt 

med energi. 

Fægtning individuelt (Sønderborg kaserne), med størst deltager antal siden 1999, og holdkårde 

(Sjælsmarks kaserne) blev gennemført med stor entusiasme fra fægternes side.  

Der blev hilst, fægtet og gratuleret ved hver kamp, som det nu hører sig til i fægtning. Fægteafde-

lingen har været uden den stor ildsjæl kaptajn Hans Henrik Blumensaadt ”Hasse”, der har været 

tjenstligt forhindret siden foråret, men med Christinas hjælp og indsats er begge stævner forløbet og 

afviklet på en, såvel god, som sportslig måde. Fægtningen får internationalt snit i år 2005, hvor der 

den 16.-17. marts afvikles Danish Military Open, med forventet deltagelse fra de andre nordiske 

lande. DMI forbundsmesterskaber i fægtning-individuel gennemføres samtidigt. Sted: Antvorskov 

Kaserne. Noget vi ser frem til med stor spænding og glæde.    

Jeg vil gerne sige tak til alle 3 afdelingerne, for den pæne og informationsrige måde, de har taget i 

mod mig på.  

 

FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen 

Udvalget har i 2004 bestået af Oversergent L.B. Willumsen/HRN, Flyverspecialist B. Stephen-

sen/FLV, Chefsergent K.K. Hansen/HRN og med undertegnede som formand. 

I 2004 har faldskærmsudvalget forsat arbejdet med at tilrette bestemmelser i DMI BST KAP 8. 

Arbejdet er tilendebragt. Rettelserne er godkendt af DMI bestyrelse.  
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Endvidere har udvalget gennemført udviklingsprojekt for faldskærmssporten som fortræning til 

forbundsmesterskaberne, samt afviklet forbundsmesterskaberne. 

For 2004 har årets aktiviteter været meget præget af, at idrætsforeninger har haft svært ved at frigø-

re personelt. Et stort antal af de, der normalt møder op, har været udsendt. En enkelt idrætsforening, 

der normalt stiller med 15 – 20 md. (JGKI), har været tjenstlig forhindret.   
 

 

 

 

Udviklingsprojekt/fortræningen: 

Generelt om udviklingsprojekt/fortræningen skal der nævnes, at det primært er for at få nye fald-

skærmsspringer i gang, samt motivere ”bredden” til at springe i discipliner, der konkurreres i. 

Udviklingsprojekt/fortræningen blev gennemført af VGI på Holeby flyveplads/MARIBO i dagene 3 

– 5. maj. 

Der var på forhånd tilmeldt 31 deltagere og der mødte 24, hvilket er ca. halvdelen af det normale. 

Efter en rundspørge har det vist sig, at mange var tjenstligt forhindret. 

Det havde dog ikke den store betydning, henset til at de fremmødte primært kom fra ”bredden” og 

ikke eliten.  

3. maj artede vejret sig fra sin mindre gode side, og der kunne ikke gennemføres spring. Dagen blev 

brugt til at gennemgå teoretiske gennemgang af disciplinerne præcision og formationspring samt for 

de springere med få spring, blev der gennemgået teoretisk og praktisk uddannelse til næste stade. 

4. maj vågnede vi op til godt faldskærmsvejr, og vi startede op med spring fra et lejet fly.Der blev 

lagt op til springerne, at alle skulle springe både formation og præcision. På pladsen var der springe-

re tilstede med stor erfaring indenfor begge discipliner, og vi fik et godt udbytte af de tildelte mid-

ler.  

I alt gennemførte de 24 springer 142 spring, hvilket i gennemsnit er 6 spring pr. deltager. 

5. maj var det igen blevet dårligt vejr og vi sluttede sidst på eftermiddagen med at evaluere trænin-

gen. Alle mente, at det er den rigtige måde at gennemføre det på, og faldskærmsudvalget vil igen i 

2005 ansøge om midler til at gennemføre en fortræning. 

DMI havde tildelt 25.000 kr. Udvalget siger endnu en gang mange tak for denne støtte. 

Henset til at der kun blev sprunget en dag, blev beløbet ikke brugt og faldskærmsudvalget returnere 

ca. 11.000,- til DMI. 

 Den lokale faldskærmsklub ”Faldskærmsklubben DK (FDK)”, stillede velvilligt sine lokaler til 

rådighed, samt sørgede for forplejning. Klubben var på enhver måde behjælpelig med at afvikle 

fortræningen, og udvalget vil gerne sig FDK mange tak for hjælpen.  
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DMI forbundsmesterskab 2004: 

DMI forbundsmesterskab 2004 blev afviklet den 07 – 09. juni 2004 på Vest Himmerlands flyve-

plads i Års, med Lokalforsvarsregion Nord og Midtjyllands Idrætsforening (LFRNI) som arrangør. 

I alt deltog der 33 springer, hvilket igen var lidt under det normale. Årsagen er den samme, mange 

var tjenstligt forhindret. 

I præcisionskonkurrencen deltog 11 hold, heraf 4 mix-hold. Individuelt deltog der i: 

 

Klasse 1:   9 MD 

Klasse 2:   7 MD 

Klasse 3: 17 MD 

 

I Militær Formations Cup deltog 7 hold, heraf 3 mix-hold. 

 

På 1. dagen drillede vinden så vi ikke kunne gennemfører præcision, men der blev gennemført max 

runder i formationsspring. 

På 2 dagen fik vi gang i præcision spring, eftersom vinden havde lagt sig, og solen skinnede fra en 

næsten skyfri himmel. Som det plejer i Danmark, holder det gode vejr ikke hele dagen, og ved 

15.00 tiden måtte vi lukke ned med minimumsrunder gennemført. Således er alle discipliner gen-

nemført og forbundsmestre kåret, jf. den fremsendte resultat liste fra LFRNI. 

3.dagen (reservedagen) blev ikke anvendt, idet minimumsrunder var gennemført. 

Resultatliste er sendt til DMI efter afvikling af forbundsmesterskaberne. 

Forbundsmesterskaberne blev afviklet med 1 fly af typen Cessna 182 til 5 springere. Flyet er meget 

velegnet, både i størrelse og økonomi til den type af spring. Der blev også anvendt fly af typen 

NOMAD, der kan medbringe op til 18 springere.   

Næste års forbundsmesterskab er den 23-25. maj med Lokalforsvarsregion Hærens Logistik Skole 

Idrætsforening (HLSI) som arrangør og vil blive afviklet i Ålborg (som planen er nu).  

Træningssamlingen er endnu ikke planlagt, men det bliver i april/maj 2005 og vi arbejder i øjeblik-

ket med at finde en arrangør. 

 

Udvalget: 

Udvalget vil i 2005 fortsat arbejde for: 

- at få endnu flere deltagere til DMI mesterskabsstævne, 

- at afvikle en træningssamling, 

- at finde nye springere til det militære landshold og 

- at finde arrangører til DMI mesterskabsstævner  

 

På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i 2004, og ser 

frem til fortsat godt samarbejde i det nye år. 

 

FÆGTNING Af kaptajn Hasse Blumensaadt 

 

GENERELT 
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI) arrangerede DMI Landsfægtestævne, kårde, 
individuel og Kongens Artilleriregiments Idrætsforeningen (KARI) DMI Landsstævne, kår-
de, hold. Begge arrangementerne blev tilrettelagt og gennemført med god støtte fra enhe-
der i de to garnisoner. 
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Begge stævner blev gennemført gnidningsfrit. En stor tak til fægtningens “rejsehold” 
med nu pensioneret seniorsergent Jan Iansen fra Slagelse og Næstved Garnisoners 
Idrætsforeningen i spidsen.  
 
 
Jan Iansen på slap ”tale-linie”! 

 

 
 
 
 
Stævner.   
 
Landsfægtestævnet på kårde, individuel. 
Landsfægtestævnet blev gennemført af SGI 10. – 11. marts. Stævnet blev afholdt i 
gymnastiksalen på Sønderborg Kaserne. Stævnet blev afviklet i gode rammer og i en 
god sportslig atmosfære, myndigt ledet af erfarne og “civile” dommere – en stor tak til 
den gamle garde af pensionerede officerer og befalingsmænd, der trofast stillede sig 
til rådighed for den militære fægtning.  
Der deltog i alt 33 fægtere i stævnet, heraf 7 damer. 
 

 
 
 
Major Peter Farver, næstformand i DMI, prøvede for første gang fægtning for alvor! 
Her præsenterer han sig selv inden han gik på pisten. Det gjorde åbenbart indtryk på 
en del af hans modstandere – han vandt 9 kampe – flot! 
Efter indledende runde, der blev fægtet over begge dage, blev der fægtet placerings-
kampe. Efter spændende semifinale- og finalekampe, hvor der blev fægtet med et 
højt fægteteknisk niveau, blev resultatet: 
 
Damer: 
1. Kaptajn Christina Pojezny, Slagelse & Næstved Garnisons Idrætsforening. 
2. CIV Joan Roelsgaard, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup. 
 
Herrer:  
1. Premierløjtnant Thibaut P. M. Guilbert, Idrætsforeningen Flyvestation Karup  
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2. Overkonstabel Henrik Jørgensen, Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsfor-
ening. 
3. Kaptajn Hans H. Blumensaadt, Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk. 
4. Seniorsergent Ib. V. Nielsen, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup. 
 
Talentpokalen, gik for tredje år i træk til Slagelse & Næstved Garnisons Idrætsfor-
ening. Vinder blev menig Bertil Fruelund. Flot at idrætsforeningen igen har fostret et 
nyt talent. 
 

Arne Kofoeds Mindepokal, (Fair-play pokalen) gik fortjent til overkonstabel Dennis 
Jensen, Idrætsforeningen Varde Garnison. 
 
 
Landsfægtestævnet på kårde, hold. 
Stævnet blev gennemført af KARI d. 11. november. Stævnet blev afholdt i gymna-
stiksalen på Sjælsmark Kaserne.  
Der var tilmeldt 10 hold fra 6 forskellige idrætsforeninger landet over. Pga. sygdom, 
anden befalet tjeneste, mødte kun 7 hold op, hvilket kun er halvdelen i forhold til 
2003. Det lave deltager antal havde dog den fordel, at der blev mulighed for at fægte 
alle mod alle. 
Efter mange kampe (alle fægtere kom til at fægte min. 18 kampe) stod det klart, at 
det sammensatte hold fra HOI, FAKI og IFS havde vundet. Noget af en overraskelse, 
idet de undervejs slog IFS og SNGI, der begge var favoritter til at vinde mesterska-
bet. IFS blev henvist til 2. pladsen, mens SNGI blev nr. 3. pladsen.  
 
Fremtiden. 
 
Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund. 
Fægteudvalget gennemførte i 2004, i et samarbejde mellem Hærens Officersskole 
(HO) og Frederiksberg Slots Fægteklub, et projekt på HO. Alle 80 kadetter fik et in-
tensiv grundkursus i fægtning. Kurset blev en succes, idet HO igen var repræsenteret 
ved DMI mesterskaberne. Tilbagemeldingerne har været gode. Kurset gennemføres 
igen i på HO 2005. Et tiltag der vil være med til at udbrede kendskabet til fægtning, 
og som på sigt vil skabe flere militære fægtere. 
Fægteudvalget vil i 2005 igen afholde ”DMI OPEN”. Stævnet er planlagt afholdt i 
weekenden 4. – 5. juni på Antvorskov Kaserne.  
 
 
Fægtning i forsvaret. 
Selvom der ved holdmesterskaber kun deltog 7 hold, har fægteudvalget set mange 
nye ansigter fra flere og flere idrætsforeninger.  
Fægtning i forsvaret vurderes fortsat at være inde i en positiv udvikling.  
Fægteudvalget vil i samarbejde med SNGI i 2005 afholde et internationalt militært 
fægtestævne – Danish Military Open. Stævnet gennemføres sideløbende med DMI 
individuelt. Stævnet afholdes i perioden 15. -18. marts på Antvorskov Kaserne. Nor-
ge og Sverige har allerede mundtligt tilkendegivet, at de vil deltage med hver to hold. 
Et spændende projekt, der vil genskabe et nordisk samarbejde, og som forhåbentligt 
også på sigt får genskabt det militære landshold og de Militær Nordiske Mesterska-
ber. 
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne takke de erfarne militære og 
"civile" dommere og hjælpere trofast stiller sig til rådighed for den militære fægtning. 
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SVØMNING  Af major Keld Lavesen. 

 

 
Starten i 4 x 50 meter holdmedley på bane 2 SIF KBH sergent Henriette Koopman, på bane 3 HOI løjtnant 

Klaus Hjort Hansen og på bane 4 ISG  menig Mads Nissen. 

 

I 2004var DMI Landssvømmestævnet placeret i det sønderjyske område med Idrætsforenin-

gen Flyvestation Skrydstrup som arrangør. Det gode motiverede personel fra Flyvestation 

Skrydstrup, der velvilligt blev stillet til rådighed, sørgede for et velgennemført stævne, som 

blev afviklet på en særdeles vel fungerende måde.    

12 foreninger stillede op til stævnet. Der var deltagelse i næsten alle løb og 56 personer frem 

til start. I forhold til tidligere år var dette dog et vigende deltagerantal, hvilket formodentlig 

skyldes, at der ikke i år deltog så mange værnepligtige på grund af ændringen af værnepligts-

længden..  

 

Det blev i år ikke sat nogen nye rekorder.    

 

Hærens Officersskole stillede med det største hold, og det blev meget tidligt klart, at de igen i 

år, for tredje gang, løb med sejren som den mest vindende idrætsforening med 150 point. På 

andenpladsen kom Idrætsforeningen Skive Garnison med 85 point.  Tredjepladsen måtte deles 

mellem Søværnets Idrætsforening Korsør og Slagelse/Næstved Garnisons Idrætsforening, 

begge med 64 point. 

I de to holdkapper lykkes det også HOI at stille sig øverst på sejrsskamlen for tredje gang i 

træk. HOI vandt således alle tre udsatte pokaler til ejendom.  
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Præmieoverrækkelsen i 4 x 50 meter holdmedley HOI 1. pladsen ISG 2. pladsen og 3. pladsen SIF KBH. Ove-

rækkelsen foretages af fungerende Chef for Flyvestation Skrydstrup oberstløjtnant Ole Ryberg.  

 

Svømmeudvalget kunne igen se tilbage på et sportsligt godt, men tyndt besat stævne, med 

gode resultater. Det er udvalgets håb at idrætsforeningerne i august næste år vil tage svøm-

ning på programmet, og dermed iværksætte en fortræning til det næste DMI Landssvømme-

stævne, som afvikles af Søværnets Idrætsforening Korsør den 23. september 2005. 

 

SKYDEUDVALGET 
 

FLUGTSKYTTESTÆVNET.    Af orlogskaptajn Kristen Trap, formand 

Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev afviklet i uge 24 med Flyvestation Karup som 

arrangør. Der var 164 deltagere og dermed et af de største stævner i DMI regi. Selv i en turbu-

lent periode for Forsvaret møder flugtskytterne hvert eneste år. Deltagerantallet har stabilise-

ret sig på omkring 160-170 skytter. 

Stævnet blev som sædvanlig afviklet i en god og sportslig ånd, hvor rammerne var perfekte. 

Flyvestation Karup er privilegeret ved at have et flot skydeanlæg i eget terræn. Det sociale 

samvær er altid i højsædet hos flugtskytterne. Vejret er der aldrig noget at klage over. Det er 

kun et spørgsmål om påklædning. Flyvestation Karup skal have stor ros for perfekt afvikling 

af stævnet. 

Bedste skytte blev OS Søren Mandrup SNGI med 24/24. Han vandt ligeledes mesterklassen 

med 39/41. Godt gået. 
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LANDSSKYTTESTÆVNET.    Af orlogskaptajn Kristen Trap, formand 

I uge 40 blev Landskyttestævnet 2004 gennemført med indkvartering og bespisning  på ka-

sernen i Holstebro. Baneskydning og feltskydning blev afviklet på Ulfborg Skyttecenter  med 

Jydske Dragonregiment og Jydske Dragonregiments Idrætsforening som arrangør. En mindre 

banekapacitet end sædvanlig bevirkede en ændring af det normale program. Pga. af for få 

pistolbaner, byggede Ulfborg en midlertidig pistolbane på deres 200m bane. Feltskydningen 

startede med 200m skydningen, hvorpå skytterne umiddelbart efter gennemførte selve felt-

skydningen som var et godt arrangement, hvor start og slut var ved stævnekontoret på Ulfborg 

Skyttecenter. Den militære del af skydningerne blev afsluttet med en hyggelig kammerat-

skabsaften med efterfølgende præmie- overrækkelse. Der blev skudt mange flotte resultater, 

og årets landsskytte blev OKS-1 Poul Beck fra Livgardens Idrætsforening. Bedste forening 

blev igen Idrætsforeningen Skive Garnison. 

Igen pga. manglende banekapacitet, var det nødvendigt at dele den sportslige del. 25 meter og 

50 meter skydningerne blev afviklet i Ulfborg, og 300 meter skydningerne på Skibby skyde-

banerne ved Århus. Der blev skudt mange flotte resultater, og på 300 meter siden kom en ny 

skytte på toppen, ved at SG Jakob H. Larsen fra GHR vandt begge skydninger. På grovpistol 

var det de ”gamle” garvede skytter, der igen førte sig frem. SSG Finn Damkjær fra Skrydstrup  

vandt samlet, og SSG Paul Erik Sørensen fandt storformen frem og vandt grovpistolskydnin-

gen med et resultat, der havde givet ham et Militært Nordisk Mesterskab, hvis det var skudt 

en måned før. 

På damesiden var der meget ringe deltagelse, både på 25 meter pistol og 50 meter riffel. Efter 

en lang dag på skydebanen blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse. Det var glædeligt 

for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange blev til præmieoverrækkelsen. 

 En stor TAK til henholdsvis de Jydske Dragonregiment og Flyvestation Karup for to gode 

arrangementer i 2004. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende  

Søværnet Grundskole og Søværnets Idrætsforening har igen påtaget sig opgaven at arrangere 

Landsskyttestævne 2005. Skydeudvalget efterlyser en arrangør for Landsskyttestævnet 2006.  

 

  

SPECIALUDVALGET 
 

GENERELT Af oberstløjtnant Ole Christiansen 

2004 var et godt år for idrætter under Specialudvalget. I alle tilfælde hvis der fokuseres på 

elitens flotte resultater. 

Hvad angår breddeidrættens muligheder under DMI må det erkendes, at det ikke lykkedes at 

få væsentligt flere deltagere til vore stævner, ligesom udbuddet af træningsmuligheder heller 

ikke er steget. Netop øgede træningsmuligheder var et af udvalgets mål for 2004. Af ressour-

cemæssige årsager i udvalget lykkedes det dog ikke at få skitseret yderligere sportslige tiltag 

for sæsonen 2004, hvorfor der heller ikke blev udsendt et DMI INFO vedrørende ”Dan-

marksmesterskabsidrætterne”, som ellers stillet i udsigt. 

Jeg håber, at 2005 bliver et godt år for alle tre idrætter med gode stævner, hvor det sportslige 

vil være i højsædet, men hvor der også bliver plads til et godt socialt samvær. For udvalget vil 

det blive et arbejdsår, hvor vi vil fokusere på, hvorledes der kan skabes bedre trænings- og 

konkurrenceforhold for idrætterne. Dette kan nok blive en udfordring i et forsvar med kortere 

værnepligt, færre myndigheder og udsigt til flere udsendte enheder. For nærværende kan det 

desuden være vanskeligt at finde idrættens vigtige lokale ankermænd i den operativt veltrim-

mede organisation. Der er således masser af ikke-sportslige udfordringer, som skal tages op, 

men vort motto vil fortsat være: 
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MILITÆR FEMKAMP Af premierløjtnant Dennis Foged Hansen 

Danmarks- og forbundsmesterskaber 2004 var henlagt til Kongens artil-

leriregiment på Sjælsmark Kaserne med Kongens Artilleriregiments 

Idrætsforeningen som arrangør. Vindere og øvrige placeringer fremgår 

af resultatliste. 

Mesterskaberne blev i år udelukkende afviklet som et nationalt anlig-

gende hvor vi skulle have fundet Danmarksmestrene 2004. Igen i 2004 

var det glædeligt, at mesterskaberne havde deltagelse fra en lang række 

idrætsforeninger. Vi mangler dog fortsat at få de sidste foreninger re-

præsenteret ved mesterskaberne, hvilket vi vil kæmpe endnu hårdere for 

i den kommende sæson. 

Det er fortsat nødvendigt, at der agiteres aggressivt for sporten således, at 

sporten kan bestå som en del af idrætsvirksomheden ved hærens regimenter 

og gerne ved tilsvarende myndigheder ved søværnet og flyvevåbnet. Resul-

tatmæssigt var det et godt år for landsholdet med et individuelt Europame-

sterskab hos drengene, og pigerne nuppede såmænd både sølv og bronze 

individuelt samt bronze for hold. Ved Verdensmesterskaberne i Chiles ho-

vedstad Santiago opnåede vi det bedste individuelle resultat for herrer no-

gensinde med en 2. plads. Vi skal smede mens jernet er varmt, og med al 

den TV-tid vi fik i forbindelse med Verdensmesterskaberne i det sene efter-

år, er det bare med at komme i gang med hvervnin-

gen til jeres respektive militær-5-kamp hold. Hvis 

nogen har behov for støtte til hvervningen, kan man 

kontakte Specialudvalget for råd og støtte.  

Idrætsofficerer, idrætsbefalingsmænd og idrætsinstruktører opfordres 

til i samarbejde med idrætsforeningerne at fastholde engagementet 

blandt sportens udøvere og ikke mindst motiverer dem, der gerne vil i 

gang. 

Næste års Danmarks- og forbundsmesterskaber ligger i perioden 29. 

august - 1. september 2005 på Antvorskov Kaserne med Slagelse & 

Næstved Garnisoners Idrætsforening som arrangør. Med den positive 

ånd der var blandt de fremmødte i 2004, er det bare om at komme i 

gang med træningen til den nye sæson, hvor der venter nye og spændende udfordringer. Vi 

glæder os til den kommende sæson med spændende konkurrencer – og forhåbentlig også en 

række nye deltagere. 

 

Der kommer ingen nye talenter af sig selv - de skal findes og motiveres. 
 

 

 

 

BIATHLON ORIENTERING Af seniorsergent Jan Møller 

Det var ikke uden problemer, at Danmarksmesterskaberne i Biathlon 

Orientering i 2004 blev afholdt. Det foregik i Bromme Plantage, nord 

for Sorø, med Slagelse/Næstved Garnisons Idrætsforening (SNGI) 

som arrangør. Der havde været flere bejlere til arrangørhvervet, men 

den udvalgte idrætsforening valgte på et sent tidspunkt, at trække i 

land, med begrundelse i manglende skove/orienteringskort og perso-

nelressourcer til stævnet. 

Nu skulle der med 3-4 måneders varsel findes ny arrangør til DM, 

som afvikles over 2 dage. SNGI havde lovet at arrangere et mindre biathlonstævne senere på 
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året, men heldigvis var Idrætsofficeren, PL Steffen Møller, ved Sjællandske Livregiment frisk 

på en lidt større udfordring – tak for det! 

Det var ikke helt ligetil at finde et egnet sted til arran-

gementet, så med hjælp fra den lokale orienteringsklub 

og ikke mindst PL-R Bjarne Corvinius, medlem af 

DMI Feltsportsudvalg, blev der i hast fremstillet et nyt 

orienteringskort over Bromme Plantage. Det tidligere 

kort var ikke brugbart (for gammelt). Til gengæld lig-

ger plantagen op ad en stor grusgrav, som tjente som 

skydebane og start/målområde. Grusgraven kunne an-

vendes som mål for to af punktorienteringens kortlæs-

ningspunkter, og på stafetten lå de sidste poster blandt 

grusgravens skrænter – spændende og publikumsven-

ligt!  

Teknisk hører Bromme Plantage ikke til i den sværeste kategori, men når der er DM-medaljer 

på spil, og farten får en ekstra tand, blev der alligevel bommet en del. 

Den individuelle konkurrence blev afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften på Antvor-

skov kaserne, og præmieoverrækkelsen skete i forbindelse hermed. En god tradition, som er 

med til også at skabe nogle gode sociale relationer imellem deltagerne på tværs af foreninger 

og tjenestesteder. 

Et problem med at skaffe indkvartering blev løst ved at anvende gymnastiksalen som ét stort 

soverum med rigelige madrasser – en helt acceptabel løsning. 

Fredag var der stafetkonkurrence. Banelæggerne havde snedigt og spændende lagt banen så-

ledes, at tilskuerne og holdkammeraterne kunne følge løbets udvikling flere gange i løbet af 

hver tur. Alt i alt et velgennemført stævne, med mindre fejl og meget stress, pga. den sene 

ændring af arrangøren. For første gang nogensinde, deltog der – uden for konkurrence - en 

håndfuld udlændinge til DM i Biathlon Orientering. 

 

Danmarksmesterskabet var ikke den eneste biathlon konkurrence i 2004. Som i de sidste 

mange år, blev der i 2004 afholdt tre kredsmesterskaber, hvori også 

indgik DM-prøvestævne i Biathlon Orientering i sprintdisciplinen 

samt det meget traditionsrige Åbne Danske Mesterskab. 

Første Kredsmesterskab var i Donsø Sande og Karup Ådal i marts 

måned, lige uden for porten af Flyvestation Karup, hvis Idrætsfor-

ening også stod som arrangør. Disciplinen var en klassisk konkur-

rence, som den kendes den fra DM, med punktorientering, oriente-

ringsløb og 10 skud stående som liggende. 

Andet Kredsmesterskab, som var biathlon, sprint, afholdtes i maj 

afholdtes ved Tørning Mølle, vest for Haderslev. Et rigtig idyllisk 

sted for en konkurrence. Deltagerne havde næppe tid til at nyde det-

te under konkurrencen, men efter konkurrencen, hvor der blev ser-

veret sønderjyske frankfurtere og sodavand, gik det straks meget bedre. Haderslev Garnisons 

Idrætsforening (HAGI) og ikke mindst Mona Rasmussen var arrangør. 

Åbne Danske Mesterskaber fandt – as usual – sted første weekend i november. Løbene fore-

gik i Tisvilde Hegn, nord for Frederiksværk. Som traditionen byder, var der mange svenskere 

og nordmænd, men også fra Belgien var der deltagere. Lørdag er der individuel Biathlon, 

klassisk konkurrence. Lørdag aften hygger alle deltagerne sig og søndag, meget tidligt, er der 

stafetkonkurrence. Desværre rendte vore udenlandske venner med de fleste af laurbærrene. 

Arrangør var Tisvilde hegn OK, godt hjulpet af en flok fra Hærens Officersskole (HOI). 

Tredje Kredsmesterskab, der var en sprint konkurrence og samtidigt DM-prøvestævne i Bi-

athlon Orientering, afsluttede sæsonen med stævneområde i Haderslev Vesterskov. Baggrun-

den for at ønske denne konkurrenceform ophøjet til DM er, at der rent faktisk afholdes Nordi-
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ske og Europamesterskaber i sprint. Mona Rasmussen var endnu engang på banen som arran-

gør, godt hjulpet af det militære landshold og DMI landsholdet i Biathlon orientering. 

Alle ovennævnte individuelle konkurrencer indgik i Newline Cuppen for 2004. Newline støt-

ter med præmier i senior klasserne, og vi er glade for, at de også vil støtte vore arrangementer 

på denne måde i 2005. I Newline cuppen har der i alt deltaget 54 seniorherrer og 20 senior-

damer, i en eller flere af årets individuelle Biathlon konkurrencer. 

 

Slutteligt skal det nævnes, at landshold i biathlon orientering – uanset om dette har været 

tjenstligt under Center For Idræt eller frivilligt under Dansk Militær Idrætsforbund – har kla-

ret sig godt i Militær Nordiske Mesterskaber hen-

holdsvis Europamesterskaber i Biathlon Orientering. 

I Finland lykkedes det således MJ Tina O. Haarup at 

blive Militær Nordisk Mester i disciplinen klassisk, 

der er den mest krævende disciplin, såvel teknisk 

som fysisk. Ved Europamesterskaberne i Letland løb 

Nina Hoffmann med guldet i samme disciplin, lige-

som hun – sammen med Gitte Møller – tog guldet 

hjem i stafet konkurrencen. 

 

Resultater, kalender for 2005, udenlandske arrange-

menter, cup-turneringer og bestemmelser fremgår af http://www.biathlon.dk. Danmarksme-

sterskaber i Biathlon Orientering 2005 arrangeres af Haderslev Garnisons Idrætsforening i 

Stenderupskovene, 28. – 29. april 2005. 

 

Biathlon orientering er ikke på vej til at blive – det er – en elitesport. 

 

 

FELTSPORT Af seniorsergent Per Møller Sørensen 

Danmarksmesterskaberne i Feltsport blev i 2004 gennemført fredag 20. august med Jydske 

Dragonregiments Idrætsforening som arrangør. 

Stævnet var opdelt således, at der ved stævneplads 1 gennemførtes håndgranatkast, afstands-

bedømmelse og kortlæsning, hvorefter vi kørte til Ulfborg skyttecenter for at skyde og løbe 

orienteringsløb i Ulfborg Plantage. 

Ved stævneplads 1 startede vi med håndgranatkast, hvilket er usædvanligt, da skydning jævn-

før reglementet skal gennemføres før håndgranatkast. Der var dog gjort opmærksom på dette i 

indbydelsen, ligesom det var godkendt af DMI Feltsportsudvalg, hvorfor det er acceptabelt, 

når det i øvrigt tilgodeser en god gennemførelse, hvilket var tilfældet. 

Efter håndgranatkast fortsatte deltagerne til afstandsbedømmelse og kortlæsning. Til gennem-

førelse af kortlæsning var der afsat 32 minutter – hvor reglementet siger 30 minutter - til at 

løse de 10 opgaver i kortlæsning. De 2 ekstra minutter var lagt til på grund af stor afstand 

mellem stationspunkterne – også en tilfredsstillende beslutning. Det var nogle gode opgaver, 

man blev udsat for, og det kunne – næsten – for os til at glemme den stride vestenvind, som 

herskede på stævneplads 1. 

Derefter fortsatte vi til Ulfborg skyttecenter, hvor skydningen blev gennemført. Det var en 

vanskelig skydning, hvilket også fremgår af resultaterne. Sidste disciplin var orienteringsløb i 

Ulfborg Plantage, som såvel fysisk som orienteringsteknisk gav de fleste passende udfordrin-

ger. Der kunne ønskes mere end de 75 deltagere, men det var positivt, at der i år kun var gan-

ske få afbud, hvilket tidligere har været et problem. 

Det er et stort arbejde at tilrettelægge og gennemføre et Danmarksmesterskab i Feltsport, 

hvori der indgår 5 meget forskellige discipliner, hver med deres krav til terræn. Vi skylder 

stor ros til konkurrenceleder Gitte Vinther, Idrætsforeningen og ligeledes Jydske Dragonre-

giment for et særdeles flot stævne. 

http://www.biathlon.dk/
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02  september 2005 gennemføres Feltsport på Sjælland med Reserveofficersforeningen i 

Danmark, Københavns Kreds som arrangør. 

 

Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder. 
 

 

DE MILITÆRE OG CIVILE LANDSHOLD 
 

Eliteidrætten i form af de militære og civile landshold, hvor de militære hold styres af Center 

for Idræt og de civile af DMI, har i 2004 været tilgodeset gennem deltagelse i en række mili-

tære verdens- og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) 

og European Biathlon Orienteering Federation (EBOF) samt Militære Nordiske Mesterskaber 

(MNM) således: 

 

Idrætsgren 
CISM 

Verdensmesterskaber 

CISM og EBOF 

Europamesterskaber 

Militære Nordiske 

Mesterskaber 

Militær femkamp Chile Tyrkiet Danmark 

Marine femkamp   Tyskland Sverige 

Sejlads Spanien Polen Sverige  

Orientering  Holland   

Biathlon orientering  Letland  Finland  

Skydning Tyrkiet   Norge 

Faldskærm Østrig    

 

Fra disse mesterskaber skal følgende fine resultater fremhæves: 

 

MILITÆR FEMKAMP: 

CISM/VM: 

Overkonstabel Brian Dåsbjerg nr. 2 med 5.533,0 point. Bedste individuelle mandlige resultat 

nogensinde og ny dansk rekord. 

Herreholdet blev nr. 10. 

Premiereløjtnant Anne-Sophie Eriksen nr. 10 med 5.138,8 point. 

CISM/EM: 

Overkonstabel Brian Dåsbjerg nr. 1 med 5.453,2 point. 

Herreholdet blev nr. 7. 

Premiereløjtnant Anne-Sophie Eriksen nr. 2 med 5.032,5 point og oversergent Jette Hede-

gaard Sørensen nr. 3 med 4.990,2 point. 

Dameholdet blev nr. 3. 

MNM: 

Overkonstabel Brian Dåsbjerg nr. 1 med 5.443,3 point og Allan Kjær Nielsen nr. 3 med 

5.267,6 point. 

Herreholdet blev nr. 1. 

Premiereløjtnant Anne-Sophie Eriksen nr. 2 med 5.147,6 point og oversergent Jette Hede-

gaard Sørensen nr. 4 med 4.963,7 point. 

Dameholdet blev nr. 2. 

Endvidere vandt Brian Dåsbjerg "Europa Cup 2004" og satte ny dansk rekord i forhindrings-

svømning med 24,5 sek. og Anne-Sophie Eriksen blev nr. 3 i "Europa Cup 2004". 

 

MARINE FEMKAMP: 

CISM/EM: 

Løjtnant Klaus Hjorth-Mamsen nr. 5 med 5.994,0 point. 

Holdet blev nr. 7. 
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MNM: 

Løjtnant Klaus Hjorth-Mamsen nr. 5 med 5.829,0 point. 

Holdet blev nr. 4. 

 

 

SEJLADS: 

CISM/VM: 

Ved CISM/VM blev det til en 15. plads. 

 

CISM/EM: 

Ved CISM/EM blev det til en 8. og 13. plads. 

 

MNM: 

Ved MNM blev det til en 8., 10. og 11. plads. 

 

ORIENTERING: 

CISM/VM: 

Sprint: 

I herreklassen blev bedste placering en 8. plads og i dameklassen blev bedste placering en 25. 

plads. 

Stafet: 

Herreholdet blev nr. 19. 

Klassisk: 

Individuelt blev bedste herre nr. 30 og bedste dame blev nr. 29. I holdkonkurrencen blev her-

reholdet nr. 13. 

 

BIATHLON ORIENTERING: 

EM: 

Sprint: 

I herreklassen blev bedste placering en 7. plads, og i dameklassen blev bedste placering en 4. 

plads. 

Stafet: 

Herreholdet blev nr. 5 og dameholdet nr. 1, og dermed Europamestre, ved Nina Hoffmann og 

Gitte Møller. 

Klassisk: 

Individuelt blev bedste herre nr. 5, og i dameklassen blev Nina Hoffmann nr. 2. 

MNM: 

Sprint: 

I herreklassen blev bedste placering en 13. plads og i dameklassen blev bedste placering en 7. 

plads. 

Stafet: 

Herreholdet blev nr. 8 og kvindeholdet nr. 4. 

Klassisk: 

Individuelt blev bedste herre nr. 8 og i dameklassen blev major Tina Haarup nr. 1. 

 

 

 

 

SKYDNING: 

Ved MNM opnåede kvinderne 1 nordisk mesterskab. Det var i feltskydning pistol, individu-

elt. Endvidere blev det til en 2. og 3. plads (individuelt) for kvinder i standard pistol og en 3. 

plads i hurtigskydning, pistol. 
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Bedste placering for mændene blev en 3. plads i feltskydning pistol. 

 

FALDSKÆRM: 

CISM/VM: 

I præcisionsspring blev det til 11. plads individuelt og en 12. plads for holdet. 

I formationsspring blev det til en 25. plads for holdet. 

Samlet blev holdet nr. 22. 

 

ELITEUDVALGET 

 

Af major Peter Farver, formand. 

Eliteudvalgets (ELU) hovedformål er, at det skal varetage forbundets interesser samt den al-

mindelige sagsbehandling vedrørende elitens forhold med vægten lagt på de idrætsgrene, hvor 

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) har status som specialforbund (Militær femkamp, felts-

port og biathlon orientering). Det er ligeledes tanken, at udvalget skal bistå de øvrige DMI 

organer samt virke som kontaktled mellem DMI og Center For Idræt, Danmarks Idræts-

forbund og Team Danmark når det drejer sig om elitens forhold. 

 

Den opgavebeskrivelse, der er grundlaget for eliteudvalgets arbejde, fastlægger, at udvalget 

hvert år skal arbejde ud fra en handleplan, der for et år af gangen godkendes af DMI bestyrel-

se. 

 

Handleplanen for år 2004 havde følgende prioriterede opgaver: 

 

Team Danmark støtte. 

ELU var pålagt at prioritere samarbejdet med Team Danmark, og det blev et år, hvor netop 

relationerne til Team Danmark var i fokus. Team Danmark reviderede i 2004 sin støttekon-

cept, og der var meget stor usikkerhed omkring, hvorvidt DMI fortsat kunne komme i be-

tragtning til støtte. Der var en situation, vi delte med mange andre specialforbund. DMI kæm-

pede for den mulige støtte. Der blev holdt mødet med Team Danmark og beskrevet konse-

kvenser såfremt støtten faldt bort. Resultatet blev, at DMI fortsat er et støtteberettiget forbund 

med militær femkamp. Vi fik den personlige støtte til Brian Daasbjerg med mulighed for 

yderligere støtte, såfremt resultaterne berettiger dette, hvilket var et rigtigt godt resultat.  

Vi har tidligere over for Team Danmark introduceret vores arbejde med biathlon orientering, 

selvfølgelig med støtte for øje, men der er ingen tvivl om, efter det forløb vi har været gen-

nem i 2004, at det er tiden bestemt ikke moden til endnu. 

 

Elitearbejdet i DMI. 

Eliteudvalget udarbejdede i 2003 notatet benævnt ”Elitearbejdet i DMI”. Notatet indeholder 

bl.a. forbundet nu godkendte elitepolitik. ELU skulle fremadrettet arbejde målrettet på, at den 

beskrevne elitepolitik implementeres fuldt ud fra klub til forbundsledelse. 

Det omtalte notat har været grundlæggende for ELU arbejde i 2004. Specielt i forhold til for-

handlingerne med Team Danmark har notatet været et nødvendigt og meget nyttigt dokument 

for forbundet. 

 

Biathlon Orientering. 

Prioriteringen af biathlon orientering fortsatte fra 2003. 

Landsholdets økonomi lå også i 2004 ved ELU, hvorfor udvalget også i 2004 var engageret i 

aktiviteterne omkring landsholdet. Igen var året største begivenhed deltagelse i euro-

pamesterskabet, der blev afviklet i Cesis, Letland. Traditionen tro fik Danmark medaljer med 

hjem, idet Nina Hoffmann blev nr. 2 på klassisk distance og sammen med Gitte Møller vandt 

de europamesterskabet i stafet, et meget flot resultat. 
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Militær Femkamp. 

Også for militær femkamp bød året på idrætslige topresultater, idet OKS Brian Dåsbjerg 

vandt sølvmedalje ved CISM - verdensmesterskaberne i militær femkamp, guldmedaljer ved 

såvel Europa-, som de Militær Nordiske Mesterskaber, ligesom herrelandsholdet gik helt til 

tops ved de Nordiske mesterskaber. Præstationer som i høj grad var medvirkende til det posi-

tive resultat i forbindelse med forbundets forhandlinger med Team Danmark om en fornyet 

støtteperiode. 

 

Eliteseminar. 

ELU havde mandat til at gennemføre et eliteseminar i 2004, som det blev gennemført i 2003. 

Seminaret blev dog ikke gennemført i 2004, idet hverken udvalgets medlemmer eller andre så 

et væsentligt behov for seminaret på nuværende tidspunkt, hvorfor der blev prioriteret ander-

ledes.  

 

ELU fremtid. 

Selvom det ikke har noget med år 2004 at gøre, skal det nævnes, at ELU fremtid var til debat 

under det afholdte DMI seminar i januar 2005. Det blev på dette seminar besluttet, at ELU i 

fremtiden kun skal beskæftige sig med militær femkamp, og dette kun i relation til Team 

Danmark. Det blev ligeledes besluttet, at forvaltningen af biathlon orientering samt forbun-

dets International Biathlon Orienteering Federation (IBOF) repræsentation skulle overføres til 

DMI Specialudvalget. Henset til denne omlægning af ELU opgaver, blev det også besluttet, at 

formandskabet skal ligge ved en DMI repræsentant ved Center for Idræt (CFI).  

Henset til det meget begrænsede arbejdsområde, vil ELU fremadrettet ikke udarbejde årlige 

handleplaner, og den nuværende opgavebeskrivelse sættes ud af kraft. 
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IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL  
 

31. december 2004. 
 

IDRÆTSFORENING 
 

MEDLEMSTAL 

 

Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet  

(AMRIF) 

(85) 

Bornholms Værns Idrætsforening (BVI) (255) 

Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI) (90) 

Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI) (439) 

Flyvevåbnets Specialskoles Idrætsforening (FSIF) (116) 

Foreningen for Personel af Reserven i Danmark (FPRD) (216) 

Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI) (158) 

Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI) (112) 

Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI) (902) 

Generalstabens Idrætsforening (GI) (12) 

Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) (363) 

Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) (406) 

Hærens Logistikskoles Idrætsforening (HLSI) (358) 

Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI) (781) 

Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI) (176) 

Idrætsforeningen Elefanten (IE) (207) 

Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM) (30) 

Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) (1095) 

Idrætsforeningen Flyvestation Skagen (IFSK) (53) 

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) (749) 

Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA) (651) 

Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO) (247) 

Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI) (7) 

Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk (IFV) (543) 

Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)  (57) 

Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB) (62) 

Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG) (1549) 

Idrætsforeningen UUA (IUUA) (33) 

Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) (705) 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) (1084) 

Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI) (111) 

Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI) (44) 

Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI) (181) 

Livgardens Idrætsforening (LGI) (1055) 

Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands Idrætsforening  

(LFRNI) 

(82) 

Mjørkadals Idrætsforening (MIF) (55) 

Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF) (54) 

 
 

 

 

IDRÆTSFORENING 

 

 

 

 

 

MEDLEMSTAL 
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Odense Garnisons Idrætsforening (OGI) (148) 

Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) (746) 

Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) (435) 

Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening (SNGI) (493) 

Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI) (482) 

Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH) (1160) 

Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR) (593) 

Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH) (1160) 

Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH) (285) 

Trænregimentets Idrætsforening (TRRI) (870) 

Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) (401) 

Værløse Idrætsforening (VIF) (336) 

  

  

  

AFCENT VIKINGS, Brunsum (AFV) (44) 

Geilenkirchen Idrætsforening (GIF) (36) 

Heidelberg Idrætsforening (HIF) (13) 

Szczecin Idrætsforening (SZIF) (49) 

  

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:        53  (56)  

TOTAL ANTAL MEDLEMMER: 20374   

(Tallene i parentes  er pr. 31. december 2003).  
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SKEMA 2 
 

OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL. 
 

 

Pr. 26. april 2004 

   Valgt 

år  til  år 

 

FORRETNINGSUDVALG:     

Generalmajor Karsten J. Møller, hæren   2004 2006 

Stabslæge Erik Darre, hæren (Kommitteret)   2004 2005 

Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet, kasserer   2003 2005 

Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand   2004 2006 

Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren   2004 2006 

Major Kaj Wagener, hæren   2004 2006 

Søren Munk Madsen, søværnet   2003 2005 

Seniorsergent Margit Buhl, hæren   2003 2005 

ØVRIGE BESTYRELSE:     

Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren (FM/UDV)   2004 2005 

Major Keld Emil Damsgaard, hæren (FM/UDV)   2004 2005 

Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (FM/UDV)   2004 2005 

Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet (FM/UDV)   2004 2005 

Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (FM/UDV)   2004 2005 

Major Varny Vestergaard, hæren (FM/UDV)   2004 2005 

Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren   2003 2005 

Seniorsergent Jan Andersen, søværnet   2003 2005 

BESTYRELSESSUPPLEANTER:     

Premierløjtnant af reserven John Pihl, hæren   2004 2005 

Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet   2004 2005 

Premierløjtnant Kjeld O. Rasmussen, flyvevåbnet   2004 2005 

AMATØR- og  ORDENSUDVALG:     

Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet   2004 2007 

Oberst Jens Christian Lund, hæren   2002 2005 

Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet   2003 2006 

SUPPLEANTER TIL AMATØR- og ORDENSUDVALG: 

Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren   2003 2005 

Generalmajor Leif Simonsen, flyvevåbnet   2003 2006 

DANMARKS IDRÆTS-FORBUND:     

FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:  

Major Peter Farver, flyvevåbnet  

DANSK FÆGTE-FORBUND:  

Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren (kontaktperson)  

KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:  

Orlogskaptajn Kent Ravn, søværnet  

 

FM/UDV = Formand for DMI udvalg. 
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OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V. 
 

Pr. 26. april 2004. 
 

BOLDSPILUDVALG I 

Major Claus Pieler, hæren, formand. 

Major Torben L.Jensen, hæren, formand/badminton 

Flyverspecialist Kenneth Møller Holm, flyvevåbnet, badminton 

Major Kaj Ove Bendixen, hæren, formand/bordtennis 

Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet, bordtennis 

Specialarbejder Michael Christoffersen, søværnet, formand/golf 

Premierløjtnant Lasse Krogh Søegaard, flyvevåbnet, golf 

Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand/tennis 

Overværkmester Jan Larsen, hæren, tennis 

 

BOLDSPILUDVALG II 

Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet, formand 

Kaptajn Kim R. Kock, hæren, formand/fodbold 

Seniorsergent Annette B.Jensen, flyvevåbnet, fodbold 

Oversergent Claus Hansen, hæren, fodbold 

Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, fodbold 

Oversergent Lasse Odgaard, flyvevåbnet, fodbold 

Overkonstabel Lars Vandborg, hæren, fodbold 

Oversergent Mikkel A.Sabroe, hæren, formand/håndbold 

Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold 

Kaptajn Jesper Skovgaard, hæren, formand/volleyball 

Premierløjtnant Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball 

Assistent Anita Schønemann, hæren, volleyball 

Premierløjtnant Kristian Høy, hæren, volleyball 

Major Michael Noe, flyvevåbnet, volleyball 

Kaptajn Rene Drabsch, flyvevåbnet, volleyball. 
 

IDRÆTSUDVALG I 

Orlogskaptajn Jan Bøgsted, formand 

Kaptajn Klaus Gertsen, hæren, formand/cykling 

Kaptajnløjtnant Kim Sonne, søværnet, formand/cross 

Premierløjtnant Klaus Kildemand, flyvevåbnet formand/tri-/duathlon 
 

IDRÆTSUDVALG II 

Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren, formand 

Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand/faldskærm 

Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm 

Sergent Bjørn Stephensen, flyvevåbnet, faldskærm 

Seniorsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm 

Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand/fægtning 

Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren, fægtning 

Seniorsergent Kim K.Berg, søværnet, fægtning 

Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren, fægtning 

Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet, fægtning 

Major Keld H. Lavesen, hæren, formand/svømning 

Kaptajn Steen G. Brevadt, hæren, svømning 

Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning 

Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning 
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SKYDEUDVALGET 

Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand 

Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, gevær-dommer 

Seniorsergent Finn Damkjær, flyvevåbnet, pistol-bane 

Seniorsergent Paul Erik Sørensen, flyvevåbnet, resultatformidling 

Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren, feltskydning 

Flyverspecialist Anker Sewohl, hæren, pistol-dommer 

Oversergent Mai-Britt Seehusen Raagaard, flyvevåbnet, pistol/gevær, damer 

Seniorsergent Christian Scherrebeck, flyvevåbnet, formand/flugtskydning 

Chefsergent Villy R. Hansen, flyvevåbnet, flugtskydning. 
 

SPECIALUDVALGET 

Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, formand 

Seniorsergent Per M. Sørensen, flyvevåbnet, formand/feltsport-biathlon orientering 

Oversergent Jan Møller, hæren, feltsport-biathlon orientering 

Flyverspecialist Hans Frederiksen, flyvevåbnet, feltsport-biathlon orientering 

Major Mona Rasmussen, hæren, feltsport-biathlon orientering 

Seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen, hæren, feltsport-biathlon orientering 

Premierløjtnant-R Bjarne Corvinius, hæren, feltsport-biathlon orientering 

Oversergent Gitte Vinther Nielsen, hæren, feltsport-biathlon orientering 

Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren, formand/militær femkamp 

Overkonstabel-1 Benny Bendtsen, hæren 

Sergent Morten V. F. Østfeldt, hæren 

Premierløjtnant Anders Glümer, hæren 
 

HÆDERSTEGNSUDVALGET 

Generalmajor Karsten J. Møller, hæren, formand 

Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet 

Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet 

Oberst Jens Christian Lund, hæren 

Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær 
 

LOVUDVALGET 
Major Kaj Wagener, hæren, formand 

Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet 

Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren 

Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren 

Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær 
 

DOPINGKONTROLUDVALGET 

Orlogskaptajn Søren Munk Madsen 
 

KOORDINATIONSUDVALGET 

Seniorsergent Margit Buhl, hæren, formand 

Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet 

Major Claus Pieler, hæren 

Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren 

Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet 

Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet 

Orlogskaptajn Jan Bøgsted, søværnet 

Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren 

Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren 

Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren 

Vicegeneralsekretær Ivan Skov, sekretær 
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ELITEUDVALGET 
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand 

Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet 

Major Henning Christensen, hæren 

Major Mona Rasmussen, hæren 

Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren 

Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren 

Major Kaj Wagener, hæren 

Vicegeneralsekretær Ivan Skov, sekretær 
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