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INDLEDNING
Af formand DMI, oberst Susanne Bach Bager
Militær idrætten har også i 2014 været udfordret af de store ændringer i Forsvarets
struktur og det ekstraordinært høje aktivitetsniveau, som følge af den sikkerhedspolitiske
situation i især Ukraine, Syrien, Mali, Irak og Afghanistan.
DMI anser fortsat den frivillige idræt som en vigtig del af forsvarets virksomhedskultur, idet
medarbejdere på tværs af grader og enheder kan dyste i frie og fair idrætskonkurrencer,
hvor træningen er frivillig og lystbetonet, og hvor netværk og venskaber opstår. Netværk
og venskaber der er med til at styrke forsvarets opgaveløsning både herhjemme og i
missionsområderne. DMI bidrager tillige gennem idrætsforeningerne til forbedring af
idrætsfaciliteterne på tjenestestederne og et sundere forsvar.
Militær idrætten har også i 2014 været udfordret af de store ændringer i Forsvarets
struktur og det ekstraordinært høje aktivitetsniveau, som følge af den sikkerhedspolitiske
situation i især Ukraine, Syrien, Mali, Irak og Afghanistan.
DMI anser fortsat den frivillige idræt som en vigtig del af forsvarets virksomhedskultur, idet
medarbejdere på tværs af grader og enheder kan dyste i frie og fair idrætskonkurrencer,
hvor træningen er frivillig og lystbetonet, og hvor netværk og venskaber opstår. Netværk
og venskaber der er med til at styrke forsvarets opgaveløsning både herhjemme og i
missionsområderne. DMI bidrager tillige gennem idrætsforeningerne til forbedring af
idrætsfaciliteterne på tjenestestederne og et sundere forsvar.
I starten af 2014 deltog DMI i udarbejdelse af en rapport vedrørende idrætten i Forsvaret
som helhed. Arbejdet var ledet af Forsvarets Sundhedstjeneste i rammen af Forsvarets
Idrætsudvalg. Rapporten blev fremsendt og er under behandling i Værnsfælles
Forsvarskommando.
Rapporten skal danne grundlag for opdatering af FKODIR PS. 491-1 ”Direktiv for
idrætsvirksomhed i Forsvaret”. Dette direktiv er under opdatering, og vi afventer derfor
fortsat at få klarhed over Forsvarets forventning til DMI i fremtiden. Bestyrelsen vil med
udgangspunkt i direktivet udforme mission, vision og strategi for DMIs fremtidige virke.
Idrætsbefalingen for 2015 tilgik allerede i december måned, og kort tid efter tilgik FSUBST
491-7 ”Bestemmelser for Militær Fysisk Træning og Idrætsvirksomhed i Forsvaret”.
Hermed er der igen åbnet op for, at cheferne kan give tjenestetid til planlægning,
gennemførelse og deltagelse i DMI stævneaktiviteter. Dog med det forbehold, at dette
arbejde ikke må medføre optjening af merarbejde.
Tendensen fra 2013 med faldende deltagelse i forbundets mange stævner er fortsat i 2014
og tre ud af 17 stævner blev aflyst på grund af for få tilmeldinger (bordtennis, tennis og
håndbold). Dette tilskrives hovedsageligt det ekstraordinært høje aktivitetsniveau.
Forbundsmesterskabet i bordtennis blev også aflyst i 2014, hvorfor bestyrelsen besluttede
at nedlægge forbundsmesterskab i denne disciplin fra og med 2015.
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DMI består nu af 47 idrætsforeninger, hvoraf alene de 43 idrætsforeninger, der ligger i
Danmark er registreret i DIF. IF samlede medlemstal er på 18.225, hvilket er et fald på
2.542 medlemmer i forhold til sidste år. Medlemsregistreringen følges nøje, idet DIF
tilskuddet udgør størstedelen af DMIs samlede økonomi.
DMI gennemfører fortsat officielle Danmarksmesterskaber i militær femkamp, biathlon
orientering og feltsport. I 2015 kan der registreres en stigning i deltagerantallet i alle tre
mesterskaber og størst i Militær Femkamp, hvilket tilskrives udvalgets ekstraordinære
træningstiltag.
DMI bæres af aktive idrætsfolk og frivillige ledere, som alle gør en påskønnelsesværdig
indsats primært til gavn for forsvarets ansatte. En indsats som er af stor betydning for
forsvaret – som en vigtig kulturbærer, men også som et vigtigt element til at sikre
sammenhængskraft, trivsel og velvære blandt forsvarets medarbejdere. Forhold der bør
prioriteres, når medarbejderne skal kunne kapere store forandringer.
DMI har også i 2014 haft et konstruktivt og godt samarbejde med DIF, herunder ikke
mindst i forbindelse med ”DIF Soldaterprojekt” med idrætstilbud til vore skadede soldater.
DMI varetager således sammen med DIF og DHIF fortsat et socialt ansvar i forhold til
vores fysisk skadede kolleger. Projektet er som det eneste af DIFs udviklingsprojekter
forlænget til 2016.
DIF havde kåret året til en hyldest til de frivillige. I den forbindelse blev DIF specialforbund
pålagt at udarbejde en frivillighedsstrategi. DMI frivillighedsstrategi indeholder bl.a. ”hvad
gør DMI i dag” og ”hvad vil DMI gøre i fremtiden”. Strategien vil blive lagt op til drøftelse på
orienteringsmødet 10. april 2015.
DMI deltog med en stand i Games4Os i Oksbøl som en del af markeringen af hærens 400
års jubilæum og med deltagelse af i størrelsesordenen 6.600 soldater. Soldaterne kunne
deltage i en ”DMI tips” konkurrence samt en kondicykel konkurrence, hvor konkurrencen
bestod i at ”producere” flest watt. Konkurrencerne var velbesøgte.
Danmark deltog 12.-15. september 2014 i INVICTUS Games i London med 27 fysisk- og
psykisk skadede soldater, der hovedsageligt kom fra Soldaterprojektet. De danske
deltagere tog en del præmier, og alle udtrykte stor tilfredshed med stævnet.
I foråret 2014 meddelte Laura Sejrup Thomsen at, hun desværre ikke i sin nye tilværelse
kunne afse tid til DMI bestyrelsesarbejde. På DMI bestyrelsesmøde 11. juni 2014 blev det
besluttet at rykke suppleant Karsten Frandsen i Lauras bestyrelsesplads. Han overtog
samtidig præmieudvalget. Suppleant Christian Høj overtog kommunikationsudvalget.
Michael Brøgger Jensen blev ansat som ny vicegeneralsekretær-2 pr. 17. november 2014
med DMI økonomi som hovedopgave. Michael afløste Henrik Boe Jensen, som fratrådte
pr. 31. december 2014.
Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen, DMI sekretariatet, respektive udvalg og ikke
mindst DMI mange idrætsforeninger og ildsjæle for en fortsat stor og dedikeret indsats til
gavn for den frivillige idræt i forsvaret og et ”Sundt Forsvar”.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
HÆDERSBEVISNINGER
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2013
STÆVNEVIRKSOMHED
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2013
BESTYRELSENS BERETNING, herunder
- Generelt
- Planlægning af idrætsvirksomheden
- Idrætsforeningerne
- Udvikling/vision
- DMI Love og bestemmelser
- De organisatoriske styrelsesorganer
Vandrepræmier og pokaler
DANMARKS IDRÆTS FORBUND
TEAM DANMARK
INFORMATIONSVIRKSOMHED
SEKRETARIATET
BERETNINGER FRA DMI UDVALG:
Badminton
Biathlon Orientering
Cross
Cykel
Faldskærm
Feltsport
Flugtskydning
Fodbold Ude/inde
Fægtning
Golf
Håndbold
Militær Femkamp
Mountainbike
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Triathlon/Duathlon
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SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 1. februar 2015
SKEMA 2 – Oversigt over DMI bestyrelse m.fl. pr. 31. december 2014
SKEMA 3 – Oversigt over STÅENDE UDVALG mv. pr. 31. december 2014
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2014

GULDEMBLEM
Chefsergent P. E. Sørensen, skydeudvalget
SØLVEMBLEM
Korporal Lars Vandborg, TGR
Seniorsergent Henrik Vinter, AKIF
BRONZEEMBLEM
Major O. Nielsen Lund, AKIF
Civil L. Stahr, AKIF
Korporal O. I. Hansen, AKIF
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, Crossudvalget
Civil Benny Schmidt, IVG
Civil Bente Lavrsen, TGR
Overkonstabel-1 Niels Erik Mogensen, håndboldudvalget

LANDSHOLDSDELTAGERE
BIATHLON ORIENTERING
Bronze:
Premierløjtnant K. B. S. Hansen
Sergent A. L. R. Jensen
MARINEFEMKAMP
Guld:
Premierløjtnant Mia Elise Pedersen
Kadet Mads Lunde Larsen
MILITÆR FEMKAMP
Bronze:
Sekondløjtnant M. Melby
Oversergent C. Stormark
Overkonstabel S. Kristensen
Menig Helene Hurup Nielsen
SEJLSPORT
Bronze:
Seniorsergent Lars C. Ludvigsen
Premierløjtnant Katrine L. Marboe
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Overkonstabel-1 Holger Clausen
Seniorsergent Søren Ditlefsen
Korporal Thor Olsen
Seniorsergent Kenn Vile
Seniorsergent Peder M. Larsen
SKYDNING
Bronze:
Seniorsergent A. Borg
SØLVMANCHETKNAPPER
Seniorsergent Ib V. Nielsen, IFS
Revisor Søren Benn, MAZARS

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2014
På DMI repræsentantskabsmøde den 05. april 2014 blev der overrakt følgende pokaler og
hæderspræmier:
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrækkes af FM/DMI)
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
betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2013 tildeles den:
Premierløjtnant Mia Elise Pedersen, SIF.
Som begrundelse skal anføres:
Mia imponerede ved CISM verdensmesterskab i 2013 i marine femkamp med at opnå en
bronzemedalje i livredningsdisciplinen (75 m svømning, herunder 15 m
undervandssvømning, 35 m. fri svømning og 25 m bjærgning).
Mia har gennem hele sin tjenestetid dyrket idræt på højt plan og har altid haft overskud til
at arrangere træning for alle personelniveauer i arbejdstiden såvel som i fritiden.
Mia har for nyligt været tjenestegørende på kongeskibet Dannebrog, hvor hun hurtig fik
igangsat træningspas for den menige besætning, men virkede også som personlig træner
for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.
Mia har i årenes løb som landsholdskæmper været placeret blandt verdenseliten ikke
mindst pga. af hendes færdigheder inden for svømning og hendes kærlighed til
konkurrenceidræt.
På den baggrund tildeles hun
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE
IDRÆTSPRÆSTATION.
+ DMI guldemblem
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SØNDERBORGPOKALEN
(Overrækkes af FM/DMI)
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 præstation i 2013 tildeles den:
Kadet Mads Lunde Larsen, SIF
Som begrundelse skal anføres:
Mads har haft en kometagtig idrætskarriere bag sig og imponerede ved CISM
verdensmesterskab i 2013 i marine femkamp med at opnå 2 individuelle podiepladser i
henholdsvis forhindringsbaneløb (10 komplicerede forhindringer over 315 m) og
sømandskab (klatring i mast og tovarbejde på land og arbejdsroning). Mads satte ved
verdensmesterskaberne ny dansk pointrekord med en score på 6139 point, hvilket
placerede ham som nummer 8 i den samlede konkurrence.
Mads er en unik ambassadør for fysisk træning i Forsvaret, og hans utrættelige
træningsflid og formidlingslyst gør at han fremstår som rollemodel for sine kollegaer. Mads
er også fast mand på Søværnets Officersskole naval combat course hold og skolens roergometerhold.
Mads planlægger at fortsætte træningsindsatsen i 2014 og det er planen at han topper ved
World Games i 2015 som afholdes i Sydkorea.
På den baggrund tildeles Mads
SØNDERBORGPOKALEN
+ DMI guldemblem
KAPTAJN SÆTTER-LASSENS MINDEPOKAL
(Overrækkes af FM/DMI)
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 2013 tildeles den:
SSG Jørn Erlandsen, ISG
Som begrundelse skal anføres:
Jørn har i mange år gjort et stort stykke arbejde i DMI skydeudvalg samt virket som træner
for landsholdet på 300 meter riffel siden 1991. Jørn har med sin faglighed inden for
riffelskydning og feltskydning sikret et højt sportsligt niveau ved vores landsskyttestævner i
mange år.
DMI siger TAK til Jørn for det store arbejde du har gjort for skydeidrætten i DMI igennem
mange år.
På den baggrund tildeles Jørn
KAPTAJN SÆTTER-LASSENS MINDEPOKAL
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ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
(Overrækkes af FM/DMI)
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 skydermæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har medvirket
til fremme af skydeidrætten.
For indsats i 2013 tildeles den:
Seniorsergent Dorte Thorsen fra IFK
Som begrundelse skal anføres:
Dorte har medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem. Dorte har altid tid til at
hjælpe vejlede andre.
Dorte har i år 2013 vist store sportslige resultater.
Dorte toppede da hun blev dobbelt Militær Nordisk mester i feltskydning.
På den baggrund tildeles Dorte
ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
ARVEPRINS KNUDS POKAL
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af admiral, Hans Kongelige Højhed Arveprins Knud i 1968.
Tildeles for et år ad gangen et af forbundets forbundsmedlemmer (foreninger), der har
ydet en ganske særlig indsats inden for forbundet.
For indsats i 2013 tildeles den:
JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING
Som begrundelse skal anføres:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) har gennem de seneste år været særdeles
aktiv, ikke mindst på det arrangementsmæssige område. JDRI har bl.a. i 2013 afholdt
Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp og feltsport samt
forbundsmesterskaber i landevejscykling og triathlon/duathlon og planlægger også i de
næste år at arrangere DMI stævner.
JDRI er en af de veletablerede foreninger, der gennem mange år altid har været parat til at
afholde en meget stor andel af DMI stævner.
Med JDRI som arrangør, er der altid sikkerhed for et stort engagement og høj kvalitet i
stævnerne. JDRI er en forening, der tjener som forbillede for andre, og det er oplagt, at
foreningen på baggrund af en mangeårig og meget flot indsats nu tildeles Arveprins
Knuds Pokal.
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ÅRETS MEST VINDENDE IDRÆTSFORENING
Resultatet er opnået på baggrund af flest opnåede 1. – 2.- og 3. pladser på tværs af
idrætsgrenene.
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) har i året 2013 vundet pokalen med i alt 94 point
efterfulgt af Idrætsforening (JDRI), som opnåede 70 point. Nummer 3 blev
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) med 64 point.
AKIF er forbundets største idrætsforening med i alt 1981 medlemmer, efter Jydske
Dragonregiments Idrætsforening med 1800. IFK er forbundets 4. største forening
med 1570 medlemmer, opgjort efter DIF’s medlemsrapportering.
HÆDERSBEVISNINGER
DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Paul Erik Sørensen, IFK
Paul Erik har været topskytte på alle militære våben samt grovpistol i over 30 år inden for
DMI og har blandt andet vundet Nordisk Militært Mesterskab på grovpistol. I samme
periodeharPaul Erik været med i eliten inden for civil skydning både på grov- standard og
fripistolmed mange danske mesterskaber tilfølge.
Som medlem af DMI skydeudvalg har Paul Erik i mange år gjort et stort stykke arbejde før,
under og efter DMI Landsskyttestævner og dermed sikret en resultatformidling helt i top.
Paul Erik igennem årene bidraget med høj faglighed inden for skydning i DMI regi.
DMI sølvmanchetknapper til:
Revisor Søren Benn
Søren har været DMI’s revisor i over 30 år. Først i revisorfirmaet Flemming Jacobsen, og
fulgte senere med over i revisionsfirmaet MAZARS. Ud over at være revisor har Søren
også en fortid som reserveofficer. Søren har valgt at stoppe sin karriere og gå på pension.
Derfor modtager han DMI sølvmanchetknapper.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2014 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:

Jydske Dragonregiments Idrætsforening:

Danmarksmesterskab i Biathlon

Skive Garnisons Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i feltsport.

Bornholm Værns Idrætsforening

Orientering Danmarksmesterskaber i
militær femkamp

IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Hjemmeværnsdistrikt København
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Bornholms Værns Idrætsforening
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Skive Garnison
DMI tennisudvalg

FORBUNDSMESTERSKABER
Volleyball, Fodbold inde
Badminton, Fodbold ude,
Mountain Bike, Cross Country
Bordtennis (Aflyst)
Fægtning, Golf
Faldskærmsspring
Flugtskydning, Landevejscykling
Triathlon/Duathlon,
Skydning
Håndbold (Aflyst)
Tennis (Aflyst)

Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en
tak til Lokale Støtte Elementer, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af
den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.
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(Tal i parentes angiver deltagelse i 2013)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning
Skydning
Flugtskydning
Mountain-bike

DELTAGELSE
Individuel
Hold
39 (51)
Aflyst
Aflyst
114 (54)
133 (129)
15 (14)
Aflyst
26 (26)
29 (30)
Aflyst
6 (7)
67 (53)
8 (7)
42 (38)
7 (8)
11 (11)
45 (29)
18 (7)
7 (7)
0 (2)
24 (25)
4 (6)
39 (61)
(18)
31 (27)
16 (9)
22 (28)
8 (10)
60 (82)
113 (123)
30 (34)
57 (64)
14

Foreninger
10 (16)
Aflyst
21 (13)
29 (26)
Aflyst
9 (7)
9 (12)
Aflyst
6 (7)
9 (10)
8 (10)
4 (10)
7 (8)
5 (6)
8 (9)
10 (8)
10 (9)
6 (8)
6 (12)
12 (15)
14 (18)

I alt 793 (1189) deltagere heraf 154 (124) til DM
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er under Danmarks Idrætsforbund (DIF) specialforbund for følgende tre idrætsgrene, 1) biathlon orientering/biathlon orientering-stafet, 2) feltsport og 3) militær femkamp. I disse idrætsgrene gennemfører forbundet danmarksmesterskaber. For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i forsvaret har også i 2014 oplevet et spændende idrætsår med mange
udfordringer.
DMI har i 2014 gennemført 17 finalestævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber.
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse/sekretariat været repræsenteret.
Forbundet har kunnet konstatere en tilbagegang i både det individuelle deltagerantal i
Danmarks- og forbundsmesterskaber og i holdidrætterne i forhold til 2013. Der har således
været tilbagegang i 10 ud af 18 stævner, og fremgang i resterende 8 stævner. Bordtennis,
tennis og håndbold blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte. Der har i 2014 været 793 individuelle
deltagere mod 1189 individuelle deltagere i 2013, og der har deltaget 192 hold i 2014 i
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forhold til 175 hold i 2013. Holdmesterskaberne i cykling og mountainbike er afskaffet. Af
deltagende foreninger er det samlede tal for 2014 183 mod 204 i 2013.
Det er DMI vurdering, at Forsvarets betydelige begrænsning i vilkårene for deltagelse i
DMI-aktiviteter (brug af fritid til deltagelse samt især brug af fritid til planlægning og
gennemførelse), er hovedårsagen til den faldende deltagelse. Hvilket tillige ses at være
hovedårsagen til aflysning af hele tre stævner i 2014. Det er imidlertid også DMI
opfattelse, at medlemmer og foreninger skal have tid til at omstille sig til de nye vilkår,
ligesom bestyrelsen har anmodet udvalg og idrætsforeninger om at overveje muligheder
for optimering af måden stævner og mesterskaber gennemføres på i forhold til Forsvarets
nye vilkår. Hensigten er at opretholde eller øge interessen for at dyrke idræt. Området vil
blive fulgt nøje i det kommende år.
Formidling af DMI informationer til foreninger og tjenestesteder har ikke altid været
optimal. Selv om der fra sekretariatets side gøres meget ud af at bruge flere
informationsmetoder, herunder især hjemmesiden og direkte mails til foreningerne, kan det
konstateres, at informationen ikke hver gang når ud som tiltænkt. Det er klart, at med det
generelle arbejdspres på personellet og den igangværende forandringsproces i forsvaret,
er det en ekstra belastning at skulle videreformidle informationsmaterialet fra DMI. I DMI
arbejdes der derfor kontinuerligt på, at finde og anvende de mest hensigtsmæssige
metoder til formidling og tilmelding til aktiviteterne, herunder on-line tilmelding via
internettet. DMI har i 2014 arbejdet på at modernisere kommunikationen og forventer i
2015 at kunne formidle via facebook o. lign.
Den forenklede arbejdsprocedure vedrørende regnskabsaflæggelse for DMI’s stævner har
også i 2014 fungeret godt. DMI sekretariat sender stævnearrangøren et skema til
regsnkabsaflæggelse. Den arrangerende idrætsforening kan sende alle regninger samlet
til DMI sekretariat, der kvalitetssikrer og fremsender Forsvarets Regnskabstjeneste.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring bør det
bemærkes, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, hvor der ikke er
krav om, at deltagerne være medlem af samme idrætsforening. En mulighed der ikke har
været benyttet meget i 2014. DMI skal derfor opfordre til, at især små idrætsforeninger gør
brug af denne mulighed for, at ”holdspillere” fra disse idrætsforeninger også kan deltage i
DMI idrætsvirksomhed.
Anti Doping Danmark har gennemført dopingtests ved træningssamlinger og ved DMI
stævner. DMI har med tilfredshed noteret sig, at alle tests har været negative.
DMI har i 2014 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til fem projekter: DIF
”Soldaterprojekt”, fægteudvalgets Danish Military Open fægtning, SLGI’s afholdelse af DM
i Moderne Femkamp, Træningssamlinger til Militær Femkamp og våben til SIF KBH.
PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
DMI ser fortsat gerne, at planlægning af stævner 2-3 år frem i tiden fastholdes. Dette giver
tjenestesteder og idrætsforeninger god tid til at placere DMI stævnerne ind i forhold til
øvrige aktiviteter.
DMI arbejder fortsat ud fra princippet om at lade samme idrætsforening/tjenestested
planlægge og gennemføre samme stævne flere år i træk. Denne praksis følges p.t. især
inden for boldspil. Denne praksis må naturligvis ikke forhindre, at idrætsforeninger – især
de mindre – får mulighed for at planlægge og gennemføre et DMI stævne. Mindre
idrætsforeninger gøres opmærksomme på muligheden af at slå sig sammen om afholdelse
af et DMI stævne.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i forsvaret er i skrivende stund under revision,
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hvorfor både bestyrelsen og sekretariatet følger dette nøje. Idrætsforeninger opfordres til
også at holde sig ajour med udviklingen i dette arbejde, herunder at bidrage aktivt hvor
muligt.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2014 været meget varieret.
Der har været en del udskiftninger i diverse idrætsforeningers bestyrelser. I flere idrætsforeninger har man haft besvær med at få poster besat.
Alligevel har idrætsforeningernes kontakt til DMI været tilfredsstillende, idet de fleste har
orienteret DMI sekretariat om ændringer i respektive bestyrelsers sammensætning og evt.
nye kontaktpersoner.
Deltagelse i idrætsaktiviteter er efter DMI opfattelse, en vigtig del af forsvarets
virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere på tværs af grader og enheder kan mødes i en
fair og fri konkurrence, hvor træningen er frivillig og lystbetonet, og hvor netværk og
venskaber skabes. Forsvarets har helt særlige vilkår, hvor de pårørende ofte må klare sig
alene på hjemmefronten i længere tid. Derfor har DMI taget et medansvar for opbygningen
af sociale netværk ved at åbne mulighed for, at pårørende kunne optages som ordinære
medlemmer af forbundet, og dermed være en del af denne kultur. I 2014 er der fortsat
enkelte af DMI idrætsforeninger, der ikke har fået ændret deres vedtægter i
overensstemmelse hermed. DMI skal hermed endnu engang opfordre disse
idrætsforeninger til at få tilpasset deres vedtægter i overensstemmelse med DMI
Bestemmelser, herunder samtidig at give mulighed for at optage personel tidligere ansatte
i forsvaret (veteraner) samt personel fra Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det også i 2014 alligevel er
lykkedes for mange idrætsforeninger at engagere meget personel i den frivillige idræt og at
holde et relativt højt aktivitetsniveau bl.a. gennem arrangementer uden for daglige
tjenestetid.
Medlemsregistrering:
Terminen for foreningernes medlemsindberetning er ændret, således at samtlige
foreninger under DIF, DGI og Firmaidræt har samme skæringsdato for
medlemsindberetning. DIF besluttede samtidig, at medlemmer der i 2014 har været
medlem af en forening i tre måneder og derover skal medregnes i registreringen.
Idrætsforeningerne er blevet meget bedre til rettidigt at indberette den årlige
medlemsregistrering til DIF. Der er dog fortsat nogle ganske få idrætsforeninger, der skal
have påmindelser herom. Idrætsforeningerne bør bemærke, at manglende
medlemsregistrering medfører et mindre tilskud fra DIF, og dermed også en mindre
økonomi at gøre godt med i forbindelse med idrætten. Manglende registrering flere år i
træk kan medføre, at idrætsforeningen helt bliver slettet i DIF. Det kan således koste dyrt
at undlade det meget begrænsede arbejde, det er at udfylde et fortrykt skema, og
indsende det via Internettet til DIF.
DMI har i 2014 afholdt et orienteringsmøde for idrætsforeningerne og et møde for DMI
udvalgsformænd. Orienteringsmødet blev afholdt i forbindelse med repræsentantskabsmødet. DMI skal opfordre til, at alle forbundets idrætsforeninger tilstræber at deltage heri,
idet DMI her bl.a. gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f. m. økonomi,
indberetninger til DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.v.
DMI må konstatere, at økonomidelen i f. m. stævnevirksomheden, også i 2014, på trods af
det faktum, at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og
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kontering af diverse udgifter, fortsat volder besvær. DMI har etableret en forenklet
procedure med FRT, der indebærer, at alle fakturaer, som kører uden om tildelte ordre nr.
skal sendes direkte til DMI sekretariat, som så ekspederer disse videre til FRT. DMI
opfordrer alle idrætsforeninger til at udpege en økonomiansvarlig ved hvert DMI stævne
samt at søge støtte til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af DMI
stævnevirksomheden i respektive DMI udvalg.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på idrætsforeningernes
(forbundsforeningernes) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at
foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
bankkonto/postgironummer, telefonnumre og mailadresse.
Det er positiv, at et stigende antal idrætsforeninger efterkom indsendelse af årsberetning i
2014. DMI skal opfordre alle idrætsforeninger til at efterleve den angivne indsendelsesfrist.
Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
Forbundet er i DIF registeret som følger: 43 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på
18.225 pr. 31. januar 2015. Det er en tilbagegang på 2.524 medlemmer i forhold til 2013. I
forbindelse med omlægningen af medlemsregistreringen til CFR, er DMI’s udenlandske
idrætsforeninger ikke medregnet. Det drejer sig om Mjørkedal IF, Færøerne, Geilenkirchen
IF, Tyskland og Szczecin IF, Polen. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i
Danmark(HPRD) er ikke godkendt som en idrætsforening, men betragtes som en ren
personelorganisation. Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland er nedlagt.
Foreningerne skal dog stadig være opmærksomme på, at medlemmer ”forsvinder” ud af
vores idrætsforeninger i forbindelse med, at de udsendes, ved manglende
”genregistrering” af medlemmer, som er blevet udmeldt i forbindelse med nedlæggelse af
idrætsforeninger, samt når medlemmers forflyttes til et andet tjenestested i løbet af året.
DMI skal opfordre til, at idrætsforeningerne er opmærksomme på nævnte forhold, og får
medlemmerne genindmeldt snarest muligt.
Udvikling/vision
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksom på udvikling og medlemmers ønsker om nye
idrætsgrene og discipliner. Vi følger således nøje om der er idrætsgrene, hvor
deltagerantallet, eller andet, ikke gør denne gren berettiget mere, og om der er andre
idrætsgrene, som fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her
er det vigtigt, at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus på nye ”trends” i
idrætsverdenen. På baggrund af flere års svigtende interesse har bestyrelsen aktuelt
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særlig fokus på bordtennis og tennis. Hvis interessen ikke skærpes for disse idrætter
lukkes de som forbundsmesterskab fra 2014.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har ikke været brug i 2014.
DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover. Dette ikke for, at DMI skal
have det som en indtægtskilde, men fordi at dæmme op for antallet af udeblivelser og
meget sene afbud. Idet disse forhold er til stor gene for såvel arrangører som deltagere.
DMI har også gennemført stikprøvevis medlemskontrol ved stævner, og det var glædeligt
at kunne konstatere at alene forbundets ordinære medlemmer deltog i disse stævner.
Medlemskontrol vil fortsat blive gennemført i 2015.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
DMI bestyrelse består af elleve medlemmer inkl. formand, næstformand og kasserer samt
to suppleanter. Det er også i 2014 konstateret, at den organisation fungerer
tilfredsstillende, takket være meget aktive bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd.
Alle DMI Love og Bestemmelser ligger tilgængelig for alle på DMI hjemmeside
www.dmif.dk. Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening som medlem at holde sig
ajour med ændringer/opdateringer m.v.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2014 er der afholdt otte bestyrelsesmøder, et udvalgsformandsmøde, et
orienteringsmøde, et lovudvalgsmøde samt et præmieudvalgsmøde.
Det fælles forsvars- og DMI forbundsmesterskab i skydning er afholdt 02.-04. oktober
2014 i Karup. Der er dog foretaget ændringer i bestemmelserne i forhold til
sammenlægningen i 2012.
DMI har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg, herunder deltaget i et større
igangværende analysearbejde vedr. Forsvarets idrætsvirksomhed.
Hæderstegnsudvalget har ikke haft sager til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2014 blevet testet af Anti-doping
Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2014 udført af DMI bestyrelse og faste udvalg,
hver inden for deres område.
VANDREPRÆMIER/-POKALER
DMI besluttede i 2011 at lade vandrepræmier udgå. De udvalg, der ønsker vandrepræmier
bevaret, administrerer dem selv. Idrætsforeningerne opfordres til at holde sig ajour med,
hvem der har vandrepræmierne og ved udsendelse/ændring af tjenestested samt
hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTSFORBUND
DMI har også i 2014 haft et godt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). DMI
har haft en medlemstilbagegang i forhold til sidste år. Det fortsat yderst vigtigt, at DMI
idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
DIF’s fordelingsnøgle indebærer, at det er antallet af aktiviteter, turneringer, stævner,
uddannelse osv., der tæller med som parametre, når pengene fra ”Danske Spil” skal
fordeles i DIF. Forbundets indberetninger desangående skal fremadrettet tilsendes DIF
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senest 1. marts. I forbindelse med udarbejdelse af denne indberetning til DIF, er
sekretariatet afhængig af, at DMI udvalgsformænd indsender de ønskede oplysninger
rettidigt.
DMI formand, Susanne Bach Bager, kasserer Bjarne Pedersen repræsenterede forbundet
ved DIF Årsmøde den 3. maj 2014.
Ved DIF budgetmøde 4. oktober 2014 var forbundet repræsenteret ved DMI formand,
Susanne Bach Bager og kasserer Bjarne Pedersen.
Susanne Bach Bager har deltaget i DIF møder og seminarer for specialforbundsformænd.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn og vicegeneralsekretær Henrik Boe Jensen har
deltaget i DIF møder vedr. foreningernes medlemsindberetning.
DMI formand Susanne Bach Bager og generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i en del
mødevirksomhed med DIF og Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF) i forbindelse med
”DIF Soldaterprojekt”. Projektet har løbet siden 1. april 2011 og er som det eneste af DIF
projekter fortsat i endnu 3 år indtil udgangen af 2016 (deltagelse i paraolympiske lege).
TEAM-DANMARK
DMI har i 2014 ikke modtaget støtte fra TD. Det militære femkamplandsholds resultater
har desværre heller ikke i det forgangne år været gode nok til at komme igennem ”TD nåleøje” for at få tildelt støtte. DMI har haft et særdeles godt samarbejde med Team
Danmark og DMI formand Susanne Bach Bager er 2014 blevet medlem af TD bestyrelse.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2014 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale om
lokal presseomtale i forbindelse med forbundets Danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2014 blevet vartet af DMI sekretariat, web-redaktør Tom Petersen.
I forbindelse med ” DIF Soldaterprojekt” har der været en del presseomtale samt TV
indslag.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i 2014 haft næsten uændret bemanding. Vicegeneralsekretær Henrik
Boe Jensen overleverer bogholderifunktionen i november/december 2014 til Michael
Brøgger Jensen. Sekretariatet har haft et særdeles godt samarbejde med DMI
revisionsfirma MAZARS, ligesom samarbejdet med Center for Idræt har fungeret
upåklageligt.
STÆVNEBERETNINGER
Badminton af MJ T. L. Jensen
Forbundsmesterskaberne blev igen i 2013 afviklet som et stævne over 2 dage, der blev
spillet 19-20 marts 2013 med Idrætsforeningen Skive Garnison som arrangør.
Turneringen blev afviklet i Stoholms Fritids- og Kulturcenter efter en model, hvor der på
førstedagen spilledes indledende kampe, primært afviklet som en puljeturnering, således
at de enkelte deltagere i hver række som minimum var garanteret 2 kampe. I det omfang
det var muligt, blev alle finalerne også afviklet som puljer. Alle de rækker, der var indbudt
til, undtagen SVD, blev afviklet. Kriterierne for afvikling af MC rækkerne vil blive drøftet i
udvalget i forbindelse med udvalgsformandsmødet den18 april.
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Arrangøren skal have ros for gennemførelsen af alle de administrative elementer forud for
stævnet. Selve afviklingen af stævnet forløb ligeledes gnidningsløst, takket være de
hjælpere, arrangøren havde stillet til rådighed, samt velvillig bistand fra de øvrige
udvalgsmedlemmer. Det skal i den forbindelse understreges, at det godt kan betale sig at
kigge sig lidt omkring, når man skal finde halfaciliteter til arrangementer af denne art.
Stoholm Fritids- og Kulturcenter skal i hvert fald have stor ros for dette arrangement
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
13
41
54

Doubler
7
37
44

I alt
20
78
98

Antallet af startende deltagere (75) ligger væsentligt under deltagerantallet i 2012.
Aktiviteterne (antallet af singler og doubler) er ligeledes væsentligt under niveauet for
2012. Tallene udviser endnu tydeligere den skævvridning af det danske forsvar, der er
sket i forholdet mellem ØST og VEST.

Biathlon orientering af Mona Rasmussen, biathlon orientering-/feltsportsudvalget.

Danmarksmesterskaber, Forbundsmesterskaber og
prøvestævne (sprint) i Biathlon Orientering den 11-13. april
2014.
Tre i én gennemført på fornemste vis af Jydske Dragonregiments
Idrætsforening. Med terræner som Ulfborg, Kolsterheden og Vester
plantage til at levere udfordringerne til de 66 deltagere ved det
danske mesterskab og forbundsmesterskabet i Biathlon Orientering. Ulfborg Skyttecenter
leverede rammen til prøvestævnet i sprint på en herlig solskins eftermiddag, hvor langt de
fleste af forsvarets ansatte nok var taget hjem for at starte påskeferien. 66 konkurrenter
havde sat hinanden i stævne for at finde frem til. hvem der er sejest til at finde rundt det
meget udfordrende terræn tæt omkring Ulfborg Skyttecenter. Ingen tvivl om, at skal man
vinde en sprint i det terræn, så skal der løbes og skydes til mere end godt. Absolut en
super fin start på en DM-weekend.
Sprint distancen er stadigvæk kun på forsøgs basis men bør absolut ophøjes til et egentlig
Danmarksmesterskab. Konkurrencen er skarp og niveauet højt.
2. dagen bød på klassisk distance på Klosterheden, hvor stævnecenteret var beliggende
på en feltskydebane i sydlige ende af terrænet. På grund af den smalle bane med plads til
kun 6 skiver, havde arrangøren valgt metode B for afvikling af konkurrencen. Det vil sige,
at der skulle startes i skydehold af 6. Biathleterne gennemfører hele skydeprogrammet og
derefter via schuttlebus køres til start for punkt orientering. En metode der giver optimale
forhold for skytterne, der modsat normale forhold, ikke er trætte efter mange kilometer i
skoven. Udfordringen den dag bestod så i en kraftig blæst, der drillede de fleste. Punkt-o
og orienteringsløbet var planlagt således at både hedearealerne med lårhøjt lyng og
skoven blev besøgt mere end en gang undervejs. Alt i alt en fin tilrettelæggelse af
konkurrencen. 3. dagens stafet foregik i Vester plantage - måske bedre kendt som
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Dragonkasernens øvelsesterræn. Igen en intim lille stævneplads på skydebanen. I de 4
klasser, der var konkurrenter til, blev der kæmpet bravt om titlerne. Sjovt var det især at
følge den tætte kamp i Ældre old boys/Veteran, hvor afgørelsen faldt på det sidste skud.
JDRI med Benny Kristensen og Henning Juhl i spidsen, leverede et flot stævne, med
relativt få hjælpere. Den lokale O-klub leverede de fleste baner og gode kolleger stod som
kompetente skydeledere. Intet manglede, selvom kasernen ikke kunne støtte med hverken
indkvartering eller forplejning. Her var der igen trukket på de gode kollegers støtte
En kæmpe stor tak Benny og Henning for med kort varsel at stable et flot DM på benene.
LANDEVEJSCYKLING af kaptajn Michael Hoffmann formand for cykeludvalget
Stævnet blev gennemført d. 3 og 4. juni med Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF)
som arrangør, med Henrik Vinther som stævneleder, begge løb blev gennemført i det
smukke Vendsyssel.
Enkeltstarten var lagt langs Limfjorden, her var der valgt en rute hvor deltagerne skulle
køre 10 km ud for herefter, at vende og køre samme rute retur, en rute som var rimelig flad
og ikke specielt trafikeret, hvorfor deltagerne kunne koncentrere sig om at træde pedalerne i bund, hvilket også blev gjort, tiderne for de 20 km lå omkring 30 minutter for rigtig
mange, med hurtigste tid på 27:59 de fleste roste ruten, dog mente Kaj Wagner fra FAGI,
at han havde modvind i begge retninger, hvilket dog viste sig ikke var tilfældet.
Der var en del frameldinger på dagen, men 29 ryttere gennemførte.
Forbundsmestre enkeltstart 03 JUN:
Senior A; Søren Abel Kofoed, AKIF i tiden 28,45 min.
Kvinder; Marie Kristine Andersen SLGI i tiden 33,29 min
Linjeløbet var henlagt til området omkring Dronninglund Storskov ved den Jyske Ås, med
udgangspunkt fra den lokale golfklub. Løbsruten bestående af en sløjfe på15,8 KM og
efterfølgende en rundstrækning på ca. 21 KM. som afhængig af startrække skulle gennemkøres et antal gange. Ruten bestod af såvel små stigninger som flade stykker, hvor
den enkelte rytter havde rig mulighed for, at disponere sit løb taktisk efter terræn som
egne kræfter, hvilket mange forsøgte gik taktikken ikke helt kunne man så i stedet nyde
ruten, og det helt igennem perfekte cykelvejr, bestående af en ganske let brise og
temperaturer omkring de 20 grader samt luften i udkants Danmark.
I dette løb blev der også kørt rigtig stærkt hvilket skabte store spredninger i feltet. Ruten
blev af rytterne rost, egentlig kunne de heller ikke andet, idet stævnelederen også her
havde anvendt sit lokale kendskab til terrænet, som til sine mange år som cykelrytter.
Under begge løb blev færdselslovens bestemmelser overholdt af rytterne, de steder hvor
sikkerheden når rytterne skulle krydse med den civile trafik, var såvel hjemmeværn som
militærpolitiet tilstede, så alt i alt et veltilrettelagt og velgennemført cykelløb uden uheld af
nogen art.
Forbundsmestre Linjeløb 04 JUN:
Senior A (98 km); Jakob Kaalund, OMI i tiden 2,38,29 min.
Kvinder (57 KM); Lene Hegelund Jørgensen, JGKI i tiden 1.52,42 min.
Hold Herre Senior A: Michael Ker og Kenneth Boesgaard, JGK i tiden 5.17,05 min.
Tak til Trænregimentet og Aalborg Kaserners IF for et godt gennemført stævne.

19

CROSS COUNTRY af Per Ulrik Hartby formand for cross-countryudvalget
Dette års mesterskab blev afviklet den 5. november i Varde med Idrætsforeningen Varde
Garnision som arrangør. De havde selv ønsket den dato, som en del af fejringen af
Idrætsforeningens 60 års jubilæum den 4. oktober. Indbydelsen blev udsendt den 15.
september, og det endelige program blev udsendt den 15. oktober. Det var lige efter
bogen jf. DMI retningslinier.
Stævnet var særdeles vel arrangeret. Ruten var udlagt i området omkring Varde
Garnisions skydebaner, på en god og udfordrende rute. Det var en ca. 2,5 km
rundstrækning, der skulle gennemføres 1, 2 eller 3 gange afhængig af disciplinen,
aldersgruppen eller køn. Ruten var velopmærket, og enkelte steder var der levende
vejvisere, så der var ikke noget at tage fejl af.
Stævneområdet var placeret cirka 1 km fra idrætshallen (på garnisionsområdet), dette gav
lidt udfordringer med hensyn til omklædning mm.
Der var i alt kun 33 tilmeldte deltagere. Heraf var der 6 kvinder. Der var som vanligt nogle
ændringer på dagen, som Ib Stokkeby klarede i fin stil. Han klarede også den elektroniske
tidtagning uden problemer. Det er et tidtagningssetup, der kan håndtere langt flere
deltagere end ved dette stævne.
Det var meget positivt med cirka 20% kvindelig deltagelse ved dette stævne, det må være
en rekord. Derimod var det nok en bundrekord med kun 33 deltagere i alt. Denne gang var
det helt sikkert ikke fordi indbydelsen kom for sent ud, og stævnedatoen lå fast i lang tid.
Idrætsforeningen Varde Garnisions jubilæum blev kun fejret ved, at de arrangerede
stævnet, og der var kun ”1” deltager fra Varde! Der var ingen tilskuere fra Garnisionen,
men efter løbet og før præmieoverrækkelsen kunne vi se der var mange mennesker
hjemme i området. Prioriteringen af DMI aktiviteter inden for normal arbejdstid lå åbenbart
nederst, og det har nok gjort sig gældende inden for hele forsvaret til dette stævne.
Præmierne blev overrakt af NK Hærens Efterretnings Center (HEC Varde), støttet af
Idrætsforeningen og DMI Crossudvalgsformanden. Med de få deltagere, var der næsten
præmier til alle, som NK også påpegede efter selve overrækkelsen.
Cross country udvalget var indtil december 2013 besat med to personer, en vest for
Storebælt og en øst for Storebælt. Formand Aksel Nielsen var blevet afskediget som
idrætsleder i Hjørring, men det lykkedes alligevel at finde et andet job i Forsvaret
(Idrætsvejleder i Aalborg). Han ville gerne indgå i udvalget igen som menigt medlem, fordi
det var et nyt job hvor arbejdspresset var ukendt, derfor er han med i udvalget igen. CSG
Lars A. Jensen nu ansat i Forsvarsministeriet har også meldt sig til udvalget. Dermed er
der igen 4 personer i Cross udvalget, to vest for Storebælt og to øst for Storebælt.
Arbejdet i udvalget har fungeret godt, meget foregår med mail og telefon. De tre næste års
stævner er besat af villige idrætsforeninger.
Vel mødt til DMI Cross Country den 6/3 (uge 10), 2015 i Skrydstrup med
Crossudvalgsmedlem Thomas Lökkegaard som stævneleder.
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FALDSKÆRMSUDSPRING af seniorsergent M. Petersen, FM faldskærmsudvalget
Udvalget har i 2014 bestået af SSG M.Petersen, CSG K.K. Hansen, SSG P.Fåborg og OS
S. Nystrøm.
Forbundsmesterskabet den 26-27-28 maj.:
Bornholms idrætsforening ( BVI) var arrangør ved dette års forbundsmesterskab i
faldskærm. Stævnet blev afholdt på Almegårds kaserne i et grønt område tæt på
forhindringsbanen.
Stævnet blev åbnet af MJ.Poul Figa, som blev landsat direkte på plænen foran alle
deltagerne i et tandemspring.
Efter stævneåbning, dommerbriefing og lodtrækning gik man i gang med
præcisionsspringene, i alt 11 hold kæmpede om at blive DMI forbundsmestre i denne
disciplin. Vejret var perfekt til faldskærmsspring og de 2 minimumsrunder blev hurtig
afviklet og derefter skiftede man til formationsspring, her deltog i alt 7 hold.
Sidst på eftermiddagen var der også afviklet 2 minimumsrunder i formation og derefter gik
man tilbage til præcision og nåede endnu 2 runder inden solen gik ned.
Alle deltagerne havde tjekket diverse vejrudsigter for alle 3 dage og alle som en sagde
blæst, lave skyer fra tirsdag.og det ville fortsætte onsdag. Desværre var udsigten rigtig,
tirsdag morgen over 12 m/sek og skyerne lå i trætops højde.
Stævnelederen holdt et møde med faldskærmsudvalget og sammen blev det besluttet at
aflyse resten af konkurrencen grundet vejret. Deltagerne mødte til briefing kl. 0800 og der
fik de beskeden om at konkurrencen var slut og præmieoverrækkelsen ville blive kl. 1000.
Konkurrencen blev afviklet med 4 runder præcision og 2 runder formation og de dygtigste
var:
Formationsspring:
1. IVG-1 (holdet satte ny DMI rekord i runde 1 med 33 formationer)
2. JGKI-1
3. IVG-2
Holdpræcision:
1. IVG -1
2. JGKI-1
3. JGKI-2

Præcision klasse 1:
1. Ole Kobberup IVG
2. Karsten K.Hansen IVG
3. Morten Krogh JGKI
Præcision klasse 2:
1. F.Storm JDRI
2. Magnus Kaiser ISG
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Præcision klasse 3:
1. Kenneth Linnseth BVI
2. Troels Markussen BVI
3. Jan Agger JDRI
BVI skal have en stor tak for dette arrangement, alt var i orden, lige fra
stævneorganisationen, indkvarteringen, forplejning ,fly/piloter og dommerne.
Næste års forbundsmesterskaber vil blive afholdt af Jydske Dragon Regiment (JDRI) på
Holstebro-Lindtorp flyveplads. (dato tilgår snarest)
Udvalget 2015
Udvalget vil i 2015 arbejde for:
 At få flere deltagere til DMI forbundsmesterskab.
 At finde nye springere til det militære landshold/CFI
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FELTSPORT af Major Mona Rasmussen, biathlon orientering-/feltsportsudvalget
Rapport fra DM og FM i Feltsport 26. SEP 2014.
Danmarks - og Forbundsmesterskabet i Feltsport blev gennemført i
Legind Bjerge på Mors den 26. september med Idrætsforeningen
Skive Garnison som vært.
Stævneleder Knud Petersen åbnede stævnet og bød de 66 deltagere velkommen og
ridsede programmet op for at sikre sig, at ingen af deltagerne kunne være i tvivl om
forløbet. Der var sørget for en fin stævneplads med en enkel indretning og de fornødne
faciliteter. Efter endt instruktion var det tid til fælles afgang til skydebanen, hvor første
disciplin skulle foregå.
Feltskydningen foregik på en af hjemmeværnets feltskydebaner, på den vestlige side af
Mors med udsigt udover Limfjorden.
Der blev gennemført en prøveskydning og tre gældende skydninger, hvor
sværhedsgraden steg over de tre skydninger. Der skulle skydes på meget små udhuggede
figurer optil ½-figur på forskellige afstande med og uden fremløb og med mindre og mindre
tid til rådighed. Skydemomentet var meget fint tilrettelagt.
Efter Skydningen gik turen videre til kortlæsning med de finurligheder, der altid sniger sig
ind ved kortlæsning. Standpladsen var hjørnet af en kirkegård, der umiddelbart fik
deltagerne til at synes det er nemt. Mange måtte sande, at de netop så ikke opdagede
fælderne. Kvaliteten af momentet var også ved kortlæsning helt i top.
Videre til tredje disciplin - afstandsbedømmelse. Stor ros for anvendelse af terrænet 360
grader, absolut en detalje der øger sværhedsgraden betragtelig. Variationen med meget
forskellige genstande store og små mellem hinanden, gjorde at også denne disciplin var
en udfordring.
De sidste to stationer foregik på stævnepladsen, her skulle kastes håndgranater og løbes
O-løb. HGR – kast går for de flestes vedkommende sådan, at opvarmningskastene
rammer langt bedre end de kast der tæller. Der var opsat en opvarmningsbane og to
gældende baner, hvilket dækkede behovet fint.
Alle afsluttede deres konkurrence med O-løb. Herrer seniorklassen skulle ud på 9,8 km og
de lidt ældre 4,4 km. Legind Bjerge er som navnet antyder en meget kuperet skov, hvilket
helt klart satte deltagerne på en fin udfordring.
Kendetegnede for hele arrangementet var, at der var virkelig gode instruktioner til hver
eneste disciplin, tidsplanen fungerede, så der ikke opstod unødig ventetid ved
disciplinerne, alle konkurrencer blev gennemført i god ro og orden. Eneste diskrepans var,
at koordinationen med, at medbringe ammunition til skydebanen var smuttet, så nogle af
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skydeholdene kom lidt senere i gang med skydningen. Men den ventetid, blev indhentet
hen over dagen.
Deltagerne udtrykte, ved stævnets ældste som repræsentant, stor ros og anerkendelse for
stævnets gennemførelse ved den afsluttende præmieoverrækkelse.
Totalt deltog 66, hvilket er mindre end der normalt er til et DM. Der er stadigvæk stor vilje
fra personel af reserven til at ofre en fridag for at stille op til DM. Fast personel halter det
lidt mere med, men det skal ses i lyset af, at specielt i 2014 er et ualmindeligt travlt år med
implementering af forsvarsforlig.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.

FLUGTSKYDNING af Bjarne Pedersen,DMI bestyrelset.
Årets mesterskaber i flugtskydning var henlagt til Nordjylland, med Aalborg Kaserners
Idrætsforening (AKIF) som arrangør og med støtte fra Trænregiment.
Stævnet blev gennemført 12. juni på den moderne flugtskydningsbane i Hvorup.
Der deltog i alt 100 skytter i stævnet, som startede den 11. juni med prøveskydninger,
efterfulgt af socialt samvær om aftenen.
D. 12. juni kl. 08.00 blev stævnet åbnet med fælles flaghejsning, og bestyrelsesmedlem i
DMI Klaus Klæstrup holdt en kort velkomst efterfulgt, traditionen tro af jagthornsspil,
hvorefter skydningerne gik i gang. Om det var det gode vejr, banens tilstand, deltagernes
parathed eller et passende sammenfald af alt skal være usagt, men kl. 11.40 havde alle
100 deltagere afgivet skud. Efterfølgende var der en enkelt omskydning.
Den hurtige gennemførelse betød at der kl. 12.20 var præmieoverrækkelse. Præmierne
blev overrakt af bestyrelsesmedlem i DMI, Bjarne Pedersen, der afslutningsvis takkede
Flugtskydningsudvalget, Trænregimentet samt AKIF og ikke mindst stævnelederen Ole S.
Thomsen og hans hjælpere for et godt og veltilrettelagt stævne.

FODBOLD, INDE af seniorsergent Jens V. Nielsen, formand for fodboldudvalget
Indefodbold var i 2014 lagt i hænderne på FAGI og med afvikling d. 29. okt. I Fredericia
Idrætscenter. Et halkompleks, hvor vi har mulighed for at anvende 3 haller op til hinanden.
Så vi havde lagt beslag på disse 3 haller og med den forventning at der kom lige så
mange tilmeldinger og allerhelst flere end 2013. Men dette skulle dog vise sig ikke at holde
stik. Ved afslutningen af tilmeldings fristen var der kommet 26 hold mod 31 i 2013 (i 2012
deltog 47 hold), så efter at muligheden for deltagelse i tjeneste tiden er faldet bor er der
næsten sket en halvering. Men når vi ser talende igennem er det dog ikke hele sandheden
da vi har mistet en stor del HBU soldater. Forklaringen skulle være den at for at de an
komme til stævne er der brug for fastansatte og enten deltager eller holdleder (bl.a. til at
kører for dem).
Men tilbage til selve stævnet som fik en lidt kaotisk start, da der indløb et afbud i veteran
rækken holdt op imod et afbud dagen før i samme række var der nu kun 2 hold tilbage i
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denne række. Så ud over at jeg måtte ændre i programmet. Så var der 9 hold som hang
fast ude på motorvejen. Alle disse hold ringede dog og holdt os orienteret om hvor når de
kunne være der. Dette gjorde at vi måtte rykke rundt på en del kampe således at de hold
som ankom senere fik spillede deres kampe alligevel. Alt dette blev fra alle sider taget
med god sportslig ånd.
Men det fik mig til under afslutningen at sige til alle at man skal overveje at køre
hjemmefra dagen/aften før og blive indkvarteret så vi ikke kommer ud for dette end anden
gang, da vi også havde dette problem i 2013.
Spillet var indledningsvis opdelt i puljer i de forskellige rækker senior, oldboys og kvinder
hvorimod de 2 tilbageværende veteran hold mødte hinanden 3 gange. Efter pulje spillet gik
alle rækker over til slutspil hvor de 4 bedste i hver række gik videre til knald eller fald
kampe.
Efter slutspilskampene blev der fundet en vinder i hver række i senior vandt VGI over ISG,
i oldboys rækken vandt VGI over ISG, kvindernes række vandt ISG over AKIF og veteran
FAGI over BKI.
Jeg vil her nævne at holdet fra VGI som vandt senior rækken var det samme hold som
vandt oldboys rækken. Så det lidt alderen hold fik mange kampe i løbet af dagen og ikke
mindst mod slutningen hvor deres kampe lå meget tæt på hinanden. Holdet har nu vundet
senior rækken for andet år i træk og for 4 gang i alt, således har de nu mulighed for at
vinden vandrepokalen til ejendom næste år. Denne pokal er udsat af DMI i 1988 og aldrig
vundet af en forening til ejendom i de 26 år der har været spillet om den. Ligeledes skal
det nævnes at holdet har vundet oldboys rækken for 4 år i træk… en præstation lidt ud
over det sædvanlige.
Afslutningsvis takkede jeg for deltagelse i stævnet og med opfordring til deltagelse næste
år og ikke mindst at udfordre VGI således at de ikke endnu engang løber med pokalen.
Herefter overrakte Søren M. Madsen fra DMI bestyrelse præmier til nr. 1,2 og 3 i de
enkelte rækker. Og til slut takkede han FAGI (Karsten og Lars) fodboldudvalget for et godt
gennemført stævne.
Tak for i år og på gensyn

FODBOLD, UDE af seniorsergent Jens V. Nielsen, formand fodboldudvalget.
Det var med bange anelser at jeg tog fat på planlægningen af ude fodbold 2014. De nye
bestemmelser om anvendelse af frihed til DMI arrangementer kategori c stævner. Var
begyndt at slå igennem. Og mine bekymringer skulle vise sig at holde stik.
Stævnet 2014 var lagt i hænderne på Varde Garnisons Idrætsforening (IVG) og
stævneleder Carsten L. Christensen. Stævnet blev afviklet Varde Idrætscenter en kold og
blæsende 14. maj.
Der var indledningsvis tilmeldt 22 hold fordelt på de 5 rækker (senior A og B, oldboys,
veteran samt kvinder) da vi havde nedlagt ældre oldboys rækken og lavet lidt om i
alderskriterierne for de øvrige rækker for at afbøde den ned gang i antal som vi forventet.
Men de 22 hold skulle vise sig at blive til ”kun” 17 deltagende hold. Og med dette antal
måtte vi aflyse både kvinde og oldboys rækken, et oldboys hold kom dog med i senior B.
Som formand for DMI fodboldafdeling må jeg jf. det nye regelsæt for deltagelse se en
nedgang i deltager fra 2011 til 2014 på 34 hold til 17 hold, omregnet til ca. 200 deltager.
Fodbolden er nu nede på et minimum deltagelse og så få foreninger at betegnelsen
overlevelse for DMI fodbold er på tale. Den tid der anvendes til planlægning ligger ikke i
tråd med deltager antallet. Under dette stævne måtte jeg ændre i programmet 9 gange.
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Efter de sidste justeringer a stævne programmet om morgen p.g.a afbud på dagen. Kom
der gang i spille i de 3 rækker der blev afviklet (Senior A, Senior B samt Veteran)
Veteraner afviklede deres kampe i en hurtig rækkefølge da de valgte at springe de
indlagte pauser over (de påstod at de var i form) p.g.a det kolde vejr. Dette betød at de var
så tidligt færdige at jeg allerede kunne overrække præmier ved middagstid til vinderen
SIF/KBH.
De 2 senior rækker fulgte det lagte program og holdt spændingen til sidste fløjt senior B
blev vundet af AKIF oldboys hold som var flyttet ned i denne rækker da de var eneste hold
i oldboys rækken. Holdet var dog bange for at få store klø af de unge senior B deltager.
Men rutine fornægter sig ikke.
Senior A (formel 1 rækken) blev afgjort ved en egentlig finalekamp mellem HOI og ISG.
Her kunne HOI efter flere års lige ved og næsten endelig løbe med pokalen med en 2-1
sejr.
Efter dette kunne OL H. Graven repræsentant fra Varde Garnison overrække pokalen til
HOI som var velfortjent.
Herefter takkede Mona Rasmussen DMI repræsentant Varde Garnisons Idrætsforening og
ikke mindst stævneleder Carsten L. Christensen for afviklingen af stævnet.
Fodboldudvalget håber at fremtiden giver en større deltagelse ellers må vi nok revurder
om der skal spilles i så mange rækker, for at bruge tid på noget som ikke bliver til noget
det vil vi ikke.
Vi ses forhåbentlig i 2015 på Bornholm.

FÆGTNING af major Hasse Blumensaadt
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold. Stævnet blev afviklet den 23 –
24 MAJ 2014 i gymnastiksalen på Flyvestation Skrydstrup med Idrætsforeningen
Flyvestation Skrydstrup (IFS) som arrangør.
Stævnet blev som et forsøg afholdt over en fredag/lørdag – dels for at imødekomme
idrætsforeningens ønske om at afholde et civilt fægtestævne (Idrætsforeningens 60 års
jubilæum), og dels for at undersøge om antallet af deltagere ville ændre sig.
Der var ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt 24 herrer og 4 damer til den individuelle
turnering og 9 hold til hold turneringen. Men desværre holdt tilmeldingen ikke – prioriteret
tjeneste gjorde, at der på dagen kun dukkede hhv. 17 herrer, 4 damer og i alt 7 hold op –
stadigvæk et ok fremmøde, men en tilbagegang i forhold til 2013. Men glædeligt at der
denne gang var flere nye ansigter. En stor tak til jer, der siden sidste DMI har arbejdet
hårdt på at få flere i gang med at fægte. Særligt vil jeg fremhæve Bodil Grubak fra SLGI,
der har gjort en stor indsats mhp. at få fægtning i gang igen i Slagelse.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open (DMO),
med deltagelse af 6 fægtere fra Sverige og som tidligere nævnt IFS 60 års
jubilæumsstævne for civile fægtere.
Som i 2013 besluttede fægteudvalget at lægge indv. og hold sammen, så de to
konkurrencer blev gennemført samtidig.
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Stor tak til de frivillige hjælpere, der altid
stiller sig velvilligt til rådighed.
En særlig stor tak til Ib, Leif, Kim, Simon, Jan m.fl. der på IFS vegne, leverede nogle super
rammer for stævnet.
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2. Konkurrencerne.
Der var næsten indtil sidste kamp spænding om resultatet i den individuelle konkurrence,
men igen, var en af de ”gamle” fægtere Thibaut Guilbert fra IFK, der trak det længste strå.
På de efterfølgende pladser kom også nogle gamle kendinge 2. pladsen gik til Ole V.
Nielsen, IFS og Hasse Blumensaadt, IFI blev nr. 3. På damesiden vandt Bodil Grubak fra
SLGI foran Line Grubak, SLGI og nr. 3 blev Iben Boll fra FAKI.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”-konkurrencen gik
fortjent til Bodil Grubak fra SLGI.
Årets talent og vinder af Talentpokalen blev Line Grubak, også fra SLGI.
I holdkonkurrencen var der også spænding til sidste runde. IFI/SIF slog – for første gang i
mange år – IFS og blev forbundsmestre! Nr. 3. blev SLGI, der til anledningen havde støvet
et par gamle travere af 
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, var det godt at se at der fortsat er gang i fægtningen
ved forskellige idrætsforeninger – specielt godt at se at der nu for alvor er kommet gang i
SLGI – der var flot repræsenteret ved stævnet og i blandt præmietagerne. Meget
passende skal næste års DMI afholdes i Slagelse med SLGI som arrangør.
Fægteudvalget håber på, at der i 2015 – kommer en afklaring på de ændrede forhold for
frivillig idræt, og der stadig kommer ligeså mange fægtere til DMI.
Fægteudvalget pusler med tanken om at kombinere næste års DMI med et stævne i
moderne 5-kamp. Nærmere tilgår med indbydelsen.
Da der som bekendt ikke eksisterer noget officielt militært landshold varetager og
koordinerer fægteudvalget deltagelse i udenlandske stævner. I 2014 havde vi et hold i
Halmstad, hvor de deltog i det svenske forbundsmesterskab og senere i oktober deltog to
hold ved CISM Nordic Cup.
Derfor håber fægteudvalget på, at få tildelt midler, således vi i 2015 kan afholde DMO,
således det gode samarbejde, med vore nordiske brødre, kan fortsætte.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke alle de aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses Slagelse i 2015.

GOLF Af KN Lasse Søegaard, Formand for DMI Golfudvalg
Så blev der afviklet endnu en omgang af Forbundsmesterskabet i golf. Denne gang var
golfkaravanen rykket til Sønderjylland hvor Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup stod
som arrangør af mesterskabet, der i år blev spillet i Sønderjyllands Golfklub og Haderslev
Golfklub.
Jeg vil ikke i år, som jeg plejer, trætte læseren med at berette om hvor mange der deltog,
hvem der vandt og hvordan vejret var mv. Det kan I læse om under resultater på
www.dmif.dk. Her kan I også læse DMI repræsentants rapport fra stævnet.
Jeg vil hellere nævne, at i anledning af at Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup i år
kunne fejre 60 års jubilæum, havde arrangøren sørget for ekstra fine præmier. Der ud over
havde arrangøren krydret stævnet med en ”ram greenen på hul 13” konkurrence.
Konkurrencen foregik på Haderslev Golfklubs bane og gik i sin enkelthed ud på, at man for
kr. 20 kunne vinde 3 golfbolde, hvis man, som titlen afslører, kunne ramme greenen på hul
13 - og selvfølgelig i første slag. For dem der ikke kender til golfspillet, lyder dette måske
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ikke som noget specielt, for det er vel det golfspillet blandt andet går ud på..?? Og ja! Det
er det spillet går ud på, men det skal nævnes, at selvom hul 13 er et meget kort par 3 hul,
og vel nok Danmarks letteste par 3 hul, så var det for nogen, et svært hul. Men der var
alligevel en del der gik der fra 3 bolde rigere.

Hul 13 på banen i Haderslev

En sådan ekstra konkurrence, er altid en rigtig sjov snack at krydre et forbundsmesterskab
i golf med, og arrangøren skal da også roses for det gode initiativ.
Og det ville ingen ende tage. Altså det med præmierne. Arrangøren havde også sørget for
at man kunne spille med i amerikansk lotteri. Og her var der også rigtig mange fine
præmier. Der var blandt andet greenfee billetter, golfrejser og en Samsung Galaxy Tab 4,
til de heldige. Tilslutningen til det amerikanske lotteri var ret stor, og man kunne fornemme
en spænding i lokalet da lodtrækningen gik i gang.
Forbundsmesterskabet i golf har i en årrække mere eller mindre været afviklet ud fra det
samme koncept. Dog lige med få ændringer i antallet af rækker og aldersfordelingen der
til. I golfudvalget har der ofte været snakket om, om vi skulle prøve at kigge på en
fornyelse af konceptet. Og vi har fra flere af de trofaste deltagere, modtaget mange gode
forslag til mulige ændringer/tiltag. Som udgangspunkt mener jeg ikke, at man skal ændre
på noget der virker….., men det gør nu heller ikke noget engang imellem, at lave lidt om
på tingene. Det kunne jo rent faktisk vise sig, at give succes. Som det er lige nu, er der
ingen planer om at ændre i antallet af rækker og aldersfordelingen i rækkerne. Dog vil
golfudvalget kigge på at ændre på handicapinddelingen i nogle af rækkerne. Især i Herre
A-rækken, hvor maksimum handicap med fordel kan sænkes.
Golfudvalget vil ligeledes kigge på eventuelt at flytte hele stævnet til afvikling i juni måned,
i stedet for som nu, hvor det ligger i slutningen af august eller starten af september. Det er
selvfølgelig aldrig til at vide hvordan vejret bliver, men hvis man kigger på DMI´s
statistikker, så har der de sidste 5 år i juni måned været mindre regn og højere
temperaturer, end tilsvarende i september måned. Og mindre regn og højere
temperaturer, er noget de fleste golfspillere synes om.
I hvilken udstrækning der vil ske ændringer, er ikke endelig besluttet endnu. Dette vil
golfudvalget kigge på i foråret 2015. Én ting er i hvert fald sikkert, i 2015 afvikles stævnet

28

igen i september måned, da arrangøren allerede er så langt fremme i planlægningen, at
det ikke kan ændres.

Der bliver givet hånd og takket for spillet

Kontrol af scores efter endt runde

Som golfudvalgsformand, er det min opgave at finde arrangører til afvikling af stævnet.
Indtil nu har det ikke været den helt store udfordring. Idrætsforeningerne er gode til at byde
ind med engagerede personer, der gerne vil lægge et stort frivilligt stykke arbejde i at
arrangere og gennemføre et så stort et stævne, som Forbundsmesterskabet i golf er. Tak
til idrætsforeningerne for det.
Næste år forbliver golfkaravanen i den sydlige del af Jylland, hvor det er Oksbøl Militære
Idrætsforening der står som arrangør. Men så går turen forventelig også til Sjælland igen i
2016.
Slutteligt skal Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup, med kaptajn Søren Pedersen i
spidsen, og selvfølgelig også hans hjælpere, have en stor tak og et klap på skulderen for
et godt gennemført stævne i 2014. Og et stort tillykke til alle vinderne.
Vi ses i Varde- og Breinholtgård Golfklub i 2015.
HÅNDBOLD af Overkonstabel-1 Niels. E. Mogensen, formand for håndboldudvalget
Forbundsmesterskab i Håndbold blev aflyst i 2014 p.g.a. for få tilmeldte hold.
MILITÆR FEMKAMP af kaptajn Allan Kjær, formand for femkampudvalget.

Årets DM og forbundsmesterskab blev afholdt af Bornholms Værns
Idrætsforening, som igen havde skabt gode rammer for konkurrencen. 2014 var
første år med de nye rammer for frivillig idræt ved DMI arrangementer. Det gav
nye udfordringer ift. Brugen af hjælpere og deltagernes deltagelse i
konkurrencen. Udfordringer blev løst af stævneorganisation, ved hårdt arbejde, hvor
ressourcer til planlægning og frigørelse af hjælpere til støtte for konkurrencen var i fokus.
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Konkurrencen har således fastholdt antallet af deltagere og holdt det samme
serviceniveau omkring gennemførelse som tidligere år.
En uge før start var der kun 20 deltagere tilmeldt, men ender med 47 deltagere, som er
fordelt på 20 i herrerækken, 18 i værnepligtsrækken og 8 i kvinderækken, samt en enkelt
Oldboys. værnepligtsrækken (D-rækken) er ved DMI en åben klasse, hvor bl.a. deltagere
fra DMI udvalgets projekt har deltaget. I år med Magnus Carlander som vinder fra
træningen på Svanemøllens kaserne, som i sikker stil vandt rækken med en meget flot tid
på FHB (2:23,1) og 4 km terrænløb på 14:29,9. Årets mesterskab blev også en meget tæt
konkurrence for herrerne, hvor de tre første pladser kun var adskilt af 25 sekunder på den
afsluttende 8 km terrænløb. BVI lokale femkæmper Nadim Yehia, sluttede med et
terrænløb i tiden 26:20,9 og gik fra en femteplads til en førsteplads. Brian Dåsbjerg blev
nr. to med Jan Nielsen som tre’er. Hos kvinderne var Sara Hjalager en sikker vinder og tog
mesterskabet med til Jydske Dragonregiments Idrætsforening. Holdkonkurrencen blev
også en spændende affære, da DMI bestemmelserne kort tid forinden var blevet ændret.
Det betød at, seks hold stillede op i herrerækken og tre hold kvinder. Oksbøl Militære
Idrætsforening for herre og JDRI hos kvinderne tog mesterskabet for hold med hjem.
2014 har også været det første år, med udvalgets projekt med flere træningsmuligheder
og konkurrencer for dem, både inden for og uden for forsvaret. 2014 har været en succes,
på trods af de udfordringer, som forsvarets bestemmelser kan give. Succesen er specielt
opnået ved tilbuddet med træning. Vi har gennemført træning fire steder i Danmark, hhv.
på Svanemøllen, Slagelse, Odense og Holstebro. Deltagerne har været civile og soldater,
samt medlemmer fra FitnessDK, som vi har indgået en aftale med. Aftalen betyder at de
kan tilbyde deres medlemmer træning i rammen af Militær Femkamp. Sammenlagt har vi
haft over 300 forskellige personer med til træning. Nogle har kun deltaget en gang og
andre har været med flere gange. I gennem hele perioden har antallet af nye været
faldende og flere bliver gengangere. Udvalget har ikke gennemført endagsstævner, da
projektet kom for sent i gang. Endagsstævner viste sig meget hurtigt, at kræve meget
mere, end det frivillige udvalg havde ressourcer til på daværende tidspunkt. De
økonomiske rammer for udvalgets aktiviteter, holder deres budgetter, og 2015 er på
papiret allerede lagt fast i forhold til tilbud omkring træning og konkurrencer, hvor vi
udnytter de erfaringer, som 2014 har givet os. På den lange bane skal dette projekt give
sporten et løft, så flere kender til den og ikke mindst deltager i konkurrencerne, både civile
og militære udøvere.
MOUNTAINBIKE af kaptajn Michael Hoffmann, formand for cykeludvalget
Efter en ellers lang og tør periode, så valgte regnen at styrte ned ved årets
forbundsmesterskab i mountainbike, der blev afviklet med udgangspunkt fra Varde
kaserne. Således blev det noget af en manddomstest for de 57 fremmødte, men de fleste
kom igennem, selvom vandet stod højt til sidst på sporene.
Stævnet var lagt i sikre hænder på Idrætsforening Varde Garnison og under kyndig ledelse
af seniorsergent Morten V. Johansen var der styr på det administrative, mens
seniorsergent Martin B. Frederiksen havde lagt ruten i plantagen omkring skydebanen.
Start og mål på kasernen med håb om en masse tilskuere, men de var ikke til stede i
større tal, hvilket det våde vejr nok må tage sin del af skylden for.
Præcis kl. 12 gik starten for de hurtigste herrer og i løbet af det næste kvarter var alle
rytterne ude på ruten. Ruten gik via rullebanen og på de rodfyldte singletracks og enkelte
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steder var der lidt bygget forhindringer på den knap 7 km lange rute, men ikke noget som
ikke kunne forceres af de fleste. Efter hver omgang kom rytterne forbi mål og de hurtigste
nåede ud på i alt 5 omgange.
I Mænd Senior A blev Michael Dalsjø, JGKI forbundsmester efter at have ført fra start til
mål. Hos damerne var det også en nordjyde som tog sejren, nemlig Mette Sofie
Bønneland Maysfelt fra HGI. I den nyindførte holdkonkurrence vandt Idrætsforeningen
Flyvestations Karup hos herrerne ved Hans H. Christiansen og Jakob Østergaard. Der var
desværre ikke hold nok til en konkurrence hos damerne. Alle resultater, både individuelt
og for hold kan ses via DMI hjemmeside.
Det er glædeligt at deltagerantallet i år er steget en smule i forhold til 2013, men der er
rigelig plads til mange flere på sporet. En stor tak til de fremmødte deltagere som virkelig
trådte til i pedalerne på trods af vandmodstanden, til arrangørerne og ikke mindst Hærens
Efterretningscenter som gav os mulighed for at være på Varde kaserne.
SKYDNING af orlogskaptajn Kristen Trap, formand for skydeudvalget
Generelt.
DMI sammen CFI fik afviklet elleve Forsvarsmesterskaber og forbundsmesterskaber i
skydning. Mesterskaberne blev afviklet på Flyvestation Karup og sportsskydningen blev
afviklet på Dalgas Skyttecenter ved Skive.

Forsvarsmesterskaber og DMI forbundsmesterskaber i 2014.

Landsskytte 2014 SSG Palle Maagaard
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Landskyttestævnet 2014 blev gennemført med indkvartering og bespisning på Flyvestation
Karup. Baneskydningerne med militære våben og Feltskydningen blev afviklet i Karup.
Der var ca. 60 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag (torsdag) gennemførtes pistolskydning og geværskydning med
tjenestevåben. Dagen afsluttedes med et skyttemøde samt en kammeratskabsaften.
Kammeratskabsaftenen var arrangeret af IFK og forgik uden for ”porten” da ISS priserne
var alt for høje. Feltskydningen startede næste dag i Karup skydeterræn, hvor afslutningen
og præmieoverrækkelse foregik i høj solskin og årets landsskytte på militære våben blev
SSG Palle Maagaard fra Idrætsforening Skive garnision.
Under CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev der igen skudt mange flotte resultater og
Landsskytte 300 meter blev KS Steffen Olsen fra JDR. Landsskytte på 50 meter blev
MOKS Jette F. Andersen IFK og landsskytte på sportspistol blev Sygeplejerske Pia
Villemoes fra SIF KBH.
På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. MG HJV Allan
Gejl fra FAGI blev Landsskytte på grovpistol.
Efter en god sidste dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse
for CISM delen . Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange
blev til præmieoverrækkelsen.

En stor TAK til Idrætsforeningen Flyvestation Karup for et godt arrangeret
landskyttestævne i 2014. En særlig tak til CSG Søren Nielsen og hans ”tro væbner” Uffe
for at påtage sig opgaven at arrangerer stævnet. Opgaven er blevet løst meget
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TENNIS af seniorsergent Jørn H. Christiansen, formand for tennisudvalget
Forbundsmesterskab i Tennis blev aflyst i 2014 p.g.a. for få tilmeldte.

TRIATHLON OG DUATHLON af seniorsergent Steen Møller Sørensen, formand for
triathlon- og duathlonudvalget.
I 2014 blev årets forbundsmesterskab gennemført med Haderslev Garnisons
Idrætsforening HAGI som arrangør.
HAGI viste overskud og påtog sig opgaven på et tidspunkt hvor der var svært at finde en
arrangør – tak for det!
Tilmeldingen lå i år på det sædvanlige niveau de senere år i underkanten af 40 deltagere
fordelt på alle discipliner og klasser – dog undtaget i kvinderækkerne hvor der ingen
startende var.
Stævnet blev gennemført 28. august med Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
som arrangør. Seniorsergent Bo Lundfald var stævneleder.
På en dejlig solskinsdag i meget flotte omgivelser ved Haderslev Dam, bød stabschef
Danske Division oberst Claus Wessel-Tolvig velkommen til de 36 deltagere.
De 750 m svømning foregik i Haderslev Dam, hvor vandtemperaturen var målt til 13,5
grader. Cykelruten på ca. 25 km var i området syd for Haderslev Dam og var lagt som en
”ud – hjem” rute, hvor HJV var hjælpere de steder, hvor der var behov for trafikregulering.
Herefter var det så en 6 km løberute, som også var lavet som en ”ud - hjem” rute. For
deltagerne i duathlon var det samme cykelrute og løberute. Enkelte deltagere fik dog lige
lidt ekstra meter i benene, da de ikke lige fik orienteret sig godt nok på ruteafmærkningen.
Alle kom vel i mål og efterfølgende var der præmieoverrækkelse.
I hverken TRI eller DU var der nok kvinder til at der kunne oprettes rækker (kun 1 tilmeldt i
hver). Som følge af at antallet af deltagere var lidt faldende set i forhold til de senere år,
opfordrede DMI ved præmieoverrækkelsen, deltagerne til at gøre en indsats for at få flere
med næste år.
Triatlon/duatlonudvalget vil gå i dialog med HAGI bl.a. om at flytte stævnedatoen til det
sene forår, bl.a. for at tilgodese de indkaldte værnepligtige samt den nationale
triatlonkalender hvor der ligger store stævner på langdistancen både før og efter
sommerferien.
Alt-i-alt et rigtigt godt tilrettelagt og gennemført stævne af HAGI, hvor der var lagt rigtigt
mange ressourcer i, at alt virkede optimalt.
HAGI har skabt gode kontakter og fået rigtig god hjælp og støtte internt i garnisonen, ved
Haderslev kommune, ved HJV og ikke mindst ved Haderslev TRI 2000 og
Søsportscentret.
Tak til Haderslev garnison og HAGI for et godt stævne.

VOLLEYBALL af Peter Hansen, formand for volleyballudvalget.
Forbundsmesterskaberne 2014 blev afviklet den 11. marts i Elbo Hallen, med Fredericia
Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Der var deltagelse af Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI), Idrætsforeningen Varde
Garnison (IVG), Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF), Idrætsforeningen Skive
Garnison (ISG), Livgardens Idrætsforening (LGI) og Idrætsforeningen Søværnets
Idrætsforening København (SIF KBH)
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To hold havde meldt afbud med kort varsel, men under dygtig ledelse af stævnelederen,
blev programmet tilpasset, således at alle spillede mod alle, og dermed fik 5 kampe hver.
Det var i det hele taget et veltilrettelagt stævne med start som planlagt kl. 0900.
IVG, ISG og LGI var hold primært med værnepligtige, mens FAGI, AKIF og SIF fortrinsvist
bestod af stampersonel, hvilket gav en god blanding af rutine og ungdom, og en god
stemning under stævnet.
SIF blev forbundsmestre, efter at have vundet samtlige kampe, mens LGI og AKIF spillede
en tæt kamp om 2.-3. pladsen, og måtte ud i tre sæt, før afgørelsen faldt ud til fordel for de
yngre og knapt så trætte spillere fra LGI.
Resultatet blev:
1. pladsen: Søværnets Idrætsforening, København (SIF)
2. pladsen: Livgardens Idrætsforening (hold fra Vagtkompagniet) (LGI)
3. pladsen: Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF)
Tak til Fredericia Garnisons Idrætsforening for et velplanlagt og gennemført stævne. Tak
til hjælperne, som bestod af to tjenestegørende og to pensionerede, hvilket viser, at også
de pensionerede ildsjæle gerne giver en hånd med, et eksempel til efterlevelse. Tak til
dommerne fra Dansk Volleyball Forbund, som sikrede, at stævnet blev afviklet på en
sportslig korrekt måde.
Fredericia Garnisons Idrætsforening er også værter for Forbundsmesterskaberne 2015,
hvor deltagerne roligt kan glæde sig til endnu et godt og professionelt afviklet stævne.

SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 31. december 2014.
MEDLEMSTAL

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Borislejrens Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Idrætsforeningen Forsvarets Materieltjeneste (IFMT)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
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2187 (1981)
8 (14)
33 (36)
597 (571)
130 (125)
233 (259)
863 (968)
298 (259)
77 (99)
656 (746)
11 (14)
251 (269)
201 (249)
441 (598)

Værnsfælles Forsvarskommando Karup Idrætsforening
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen for Informatiktjenesten (IFI)
Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Høveltsgårds Idrætsforening (HIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (HPRD)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 1. januar 2012).

235 (228)
108 (201)
31 (35)
1463 (1570)
19 (25)
772 (698)
538 (530)
227 (256)
5 (5)
Nedlagt
211 (277)
81 (96)
57 (66)
1592 (1582)
1252 (735)
62 (69)
1541 (1800)
216 (182)
26 (29)
306 (297)
925 (616))
12 (15)
71 (63)
120 (40)
480 (463)
410*(Nedlagt ult.
2013) (410)
625 (807)
Nedlagt
851 (960)
45 (51)
63 (146)
273 (219)
29 (31)
37 (35)

47 (47)
18.225 (19.520)

*HPRD nedlagt ved udgangen af 2013 som IF under DMI, idet DIF ikke kan godkende deres status som sådan. Medlemstallet er
dog medtaget i beregningen i dette skema!
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SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2014.
BESTYRELSE:
Oberst Susanne Bach Bager, hæren
Major Kim Kock, Hæren, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, kasserer
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Chefsergent Henning Juhl Strøm, hæren
Laura Sejrup Thomsen
Major Mona Lene Rasmussen, hæren

BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Kaptajn Christian Høj, hæren
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Kommandørkaptajn Lars Hjulgaard, søværnet
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet

Valgt år

til år

2014
2013
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2013

2016
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2015

2014
2014

2015
2015

2013
2014
2012

2016
2017
2015

2014
2013

2017
2016

Bemærkning:
Laura Thomsen afgik fra DMI bestyrelse i juni 2014, og 1. suppleant Karsten Frandsen
indgik i bestyrelsen.
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SKEMA 3
OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2014.
Badmintonudvalg
Major Torben L. Jensen, hæren, formand
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, hæren
Overkonstabel-1 Knud Petersen, hæren
Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalg
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Flyverspecialist hans Frederiksen, flyvevåbnet (pensionist)
Kaptajn-R Niels Christian Saxe, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (pensionist)
Overkonstabel-1 Carsten Helligsø, hæren
Kaptajn Jørgen Pedersen, hæren
Kaptajn Bendt Bossen, hjemmeværnet
Crosscountryudvalget:
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet, formand
Idrætsleder Aksel Nielsen
Chefsergent Lars A. Nielsen, flyvevåbnet
Cykeludvalget:
Værkmester henrik hugger, søværnet, formand
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet
Kaptajn Nicolaj Madsen, flyvevåbnet
Seniorsergent Henrik Vinther, hæren
Oversergent Dennis Albæk, hæren
Kaptajn Thjomas R. Christensen, hæren
Faldskærmsudvalget:
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand
Seniorsergent Peter Faaborg, hæren
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet
Fodbold inde/ude:
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand
Korporal Lars Vandborg, hæren
Overkonstabel Ole I. Hansen, hæren
Flugtskydningsudvalg:
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
Overkonstabel-1 Jens Laursen, hæren
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Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Major Christina Skou Pojezny, hæren
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet
Bodil B. Grubak, FSU
Golfudvalget:
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Marinespecialist Henrik Skovhus, søværnet
Flyverspecialist Jens Teglgaard Smidt, flyvevåbnet
Håndbold:
Overkonstabel-1 Niels E. Mogensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Militær Femkampudvalg:
Kaptajn Allan Kjær, hæren, formand
Overkonstabel Nicolaj Jensby Nørrelykke, hæren
Premierløjtnant Thomas Lund, hæren
Overkonstabel Brian Lykkegaard Dåsbjerg, hæren
Mountainbikeudvalget:
Kaptajn Michael Hoffmann, hæren, formand
Seniorsergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Jørn Svensen, hæren
Skydeudvalg:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand (P)
Oversergent Gitte Vinther Nielsen
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren
Chefsergent Paul E. Sørensen, flyvevåbnet
Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren (P)
Oversergent Uffe A. Dam, flyvevåbnet
Tennisudvalget:
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand
Seniorsergent Henrik Iversen, hæren
Triathlon/Duathlonudvalget:
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Seniorsergent Frank T. Nielsen, hæren
Volleyball/Beachvolley:
Oversergent Peter Hansen, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Anders P. V. Poulsen, hæren
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Dopingkontroludvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet (P)
Generalsekretær Kent G. Ravn
Eliteudvalget
Major Mona Rasmussen, hæren, formand
Kaptajn Mikkel Soelberg, hæren, (CFI)
Chefsergent Henning Strøm Juhl, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
Hæderstegnsudvalget
Oberst Susanne Bach Bager, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet (P)
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær, Kent G. Ravn, sekretær
Lovudvalget:
Seniorsergent Ryan Laier, formand, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, sekretær
Præmieudvalget
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren, formand
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Overkonstabel Bjarne Pedersen, hæren (P)
Vicegeneralsekretær Tom Petersen
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