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Til
Dansk Militært Idrætsforbunds idrætsforeninger.
Eft.: DIF Soldaterprojekt.
Emne:
Idrætsforeningernes assistance til at løse veteranopgaven.
Ref.:
DMI strategiske aftale med DIF, spor nr. 2.
Kære idrætsforeninger!
Som varslet på orienteringsmødet i april 2017, er tiden nu inde til at komme videre i
processen med at få løst de opgaver, der skal føres ud i livet, for at DMI kan indfri
strategiaftalens spor 2 (ref). Opgaven skal løses i samarbejde med DIF Soldaterprojekt.
Spor 2 er formuleret således:
”DMI vil tage samfundsansvar med fokus på fysisk og psykisk sårede veteraner og deres pårørende (også benævnt målgruppen).”
Opgaven kan ikke løses uden idrætsforeningernes (IF) aktive medvirken og ikke kun
af de ”store” IF, men også meget gerne af de mindre IF- evt. i et samarbejde med
andre IF.
Til orientering, har følgende IF på nuværende tidspunkt meldt sig klar til at løse veteranopgaven:
Jylland:
Aalborg Kaserners IF, Jægerkorpsets IF, IF Flyvestation Aalborg, Jydske
Dragonregiments IF, IF Flyvestation Karup, IF Skive Garnison og Fredericia
Garnisons IF.
Sjælland:
Kuglegårdens IF og Vordingborg Garnisons IF.
For at få et indtryk af, hvad der kan forventes, er der herunder listet en række opgaver, udarbejdet i samarbejde med DIF soldaterprojekt:
 Skabelse af en safe zone aktivitet.
 Et lokalt idrætsinitiativ kun for skadede veteraner.
Telefontid tirsdag til torsdag 0930 - 1430
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Veteranerne kommer fast eller opfordres og motiveres til at komme fast på et
ugentligt hold, kun for skadede veteraner.
Faciliteterne stilles til rådighed af foreningen, ligesom foreningen også har en ansvarlig person tilknyttet.
Træningen kan være varetaget af andre end ovenstående person, så som instruktører eller trænere fra det lokale foreningsliv.
Tidspunkt for træning, samt valg af aktivitet vælges i samarbejde med DIF Soldaterprojekt og de deltagende veteraner.
Hele målet med dette aktivitetstilbud er at få skabt et trygt miljø og fællesskab, der
kan motivere den enkelte veteran til en kontinuerlig deltagelse i foreningslivet.
Det at være frivillig omkring de skadede veteraner kræver alene evnen til at lytte i
ny og næ, give et ekstra skub, en skulder at holde ved, eller et opkald inden træning. Den eneste væsentlige forskel fra øvrige foreningsdeltagere er, at der en
gang i mellem skal gives lidt ekstra plads og pauser. Det er således også rigtigt
vigtigt, at man dyrker ”3. halvleg”, hvor tiden er til, at alle kan tale lidt sammen om,
hvordan det generelt går.

Det er naturligvis forskelligt, hvad den enkelte IF kan tilbyde af aktiviteter og instruktørhjælp m.m. for at løse veteranopgaven, men selv lidt hjælp er også god hjælp. Det
er vigtigt at understrege, at man i IF, afhængig af behovet, vil få den nødvendige uddannelse til at kunne påtage sig opgaven, ligesom muligheden for at få tildelt materiel
også er til stede.
Det er DMI håb, at rigtig mange IF vil melde sig til denne meget vigtige opgave.
Såfremt IF har uddybende spørgsmål og/eller har ønske om at tilbyde assistance til
løsning af veteranopgaven, så kontakt venligst DMI sekretariat, Tom Petersen,
dmi3@mil.dk/DMI-3 (FIIN), tlf. 2210 0950.

Med venlig hilsen

J. Albinus
Brigadegeneral
Formand DMI

