DMI ÅRSBERETNING 2001
INDLEDNING
Med denne beretning for 2001 bringer Dansk Militært
Idrætsforbund (DMI) sin tak til kommandomyndigheder,
tjenestesteder, idrætsorganisationer, idrætsforeninger og
enkeltpersoner, som i årets løb har ydet velvillig støtte
eller en værdifuld indsats for forbundet og dansk militær
idræt.
DMI kan se tilbage på 2001 som endnu et aktivt og positivt
år, med konsolidering på en række områder og med en
række nye tiltag samt væsentlige beslutninger for idrætsvirksomheden i Forsvaret. Således skal nævnes delegeringen af ansvaret for idrætsvirksomheden i Forsvaret til Forsvarsakademiet, hvorefter ledelsen af såvel den tjenstlige
som den frivillige idræt er samlet på Svanemøllens Kaserne, hvor også DMI har sit sekretariat placeret.
2001 bød på enkelte idrætslige topresultater, og breddeidrætten har igen haft et godt år. Det
meget store antal stævner, som afvikles fordelt over hele året, har vist et højt og godt aktivitetsniveau til glæde for de aktive idrætsudøvere, men også til fremme af Forsvarets virksomhedskultur.
Fra 2001 skal nævnes følgende større begivenheder af betydning for den frivillige idræt:
Opfølgning på DMI Vision og Mål 2002.
Etablering af DMI landshold i Biathlon Orientering og deltagelse i EM i Finland.
Oprettelse af flere nye idrætsforeninger, bl.a. med frivilligt hjemmeværnspersonel.
Delegering af ansvaret for Forsvarets Idrætsvirksomhed til Forsvarsakademiet, hvorunder Center for Idræt vil spille en central rolle sammen med DMI.
Grænsedragning mellem de tjenstlige idrætter (Forsvars- og værnsmesterskaber) og de
frivillige idrætter (DM- og Forbundsmesterskaber).
Planlægning af rundrejse til idrætsforeninger og tjenestesteder; rundrejsen gennemførtes
i tiden 29. – 31. januar 2002, og resultaterne heraf vil tilgå som rapport til alle deltagere.
Forslag til ny udvalgsstruktur, hvor bl.a. DM-idrætter samles i et udvalg.
De store omlægninger af Forsvarets struktur og det store internationale engagement medfører
også store udfordringer for den frivillige idræt. I takt med implementeringen af Forsvarsforliget vil også DMI struktur falde på plads, og igen igennem de lokale idrætsforeninger give alt
personel de idrætslige udfordringer, som den frivillige idræt er en væsentlig udbyder af. Alt
personel i Forsvaret, som medlem af en idrætsforening, må også være målsætningen for de
kommende år.
Da dette bliver min sidste årsberetning vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i DMI, som
har gjort opgaven interessant og udfordrende, og som har støttet mig i udførelsen af mit
hverv. En særlig tak til sekretariatet, som er den daglige krumtap i hele DMIs virksomhed, og
som overkommer det utrolige. Også tak til forretningsudvalg og bestyrelse, som alle har været
gode sparringspartnere, samt til idrætsforeningerne og medlemmerne, som er dem det hele har
drejet sig om. Det er mit håb, at der fortsat må være en central plads for den frivillige idræt i
Forsvaret.
På forbundets vegne

N.O.Jensen
formand
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HÆDERSBEVISNINGER

HÆDERS-

TEGN
Oberst Nils Ove Jensen

GULDEM-

BLEM
Seniorsergent John Richtendorff
Kaptajn Keld Haubro Lavesen
Kaptajn Eddie Allan Nielsen
Mekaniker Egon Wilhelm August Persson

SØLVEM-

BLEM
Overassistent Lone Yvonne Borch
Civil Arne Nielsen
Civil Kurt Lilholdt Petersen
Civil Ole G. Lauritsen
Kaptajn K. A. Vennike
Major N. Randløv
Kaptajn Hasse Blumensaadt

BRONZEEM-

BLEM

Civil Mogens Petersen Friis
Civil Vilmer S. Jensen
Civil Peer L. Olsen
Seniorsergent O. Jensen
Seniorsergent J. E. Knudsen
Seniorsergent E. O. Pedersen
Overkonstabel-I Anders Sørensen
Overkonstabel-I Jørn Hellesø Paulsen
Seniorsergent Jørgen Evald Rasmussen
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LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP:
Sergent Klaus Hjort
Konstabel Anders Juul Jensen
Sergent Jonas Jørgensen
Sergent Haldur Pedersen
Sergent Morten Viktor Frydendahl Østfeldt
Sergent Jimmi Jensen
Løjtnant Allan Kjær Nielsen
Sergent Jesper Wendell
Løjtnant Martin Welin Hansen
Sergent Marianne Larsen
SØSPORT

Sergent T. A. Kilen

BIATHLON ORIENTERING

Civil Nina Hoffmann
Civil Mette Møller Nielsen
Civil Gitte Møller

SKYDNING

Oberstløjtnant P. E.- Stougaard
Oversergent-R S. Sohnemann
Mekaniker J. E. B. Jørgensen
Sergent K. Larsen
Flyveroverkonstabel J. Moesgaard
Flyverspecialist J. Friberg

FALDSKÆRM

Oversergent Karsten K. Kokholm
Oversergent Jan Arendt Sørensen

GULDMAN-

CHETKNAPPER
Oberst Bjarne Bagge
Oberst Jens Greve
Oberst Anders Olsen
Kommandør Gunnar Nymark Andersen
Kommandørkaptajn Leif Hartmann Jensen

SØLVMAN-

CHETKNAPPER

Major Peter Farver
Oberst Svend Erik Plum
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2001
På DMI repræsentantskabsmøde den 21. april 2001 blev der overrakt følgende pokaler og
hæderspræmier:
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE MILITÆRE IDRÆTSPRÆSTATION
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de militære kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der
har ydet en for den militære idræt, enten national eller international, betydningfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2000 Premierløjtnant af reserven Anne Camilla Flarup
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
I år 2000 opnåede Anne Camilla så fremragende og flotte resultater, at hun er kommet øverst
på listen over bedste kvindelige femkæmpere.
Anne Camilla startede i maj måned i Schweiz med at blive nr. 2 i en international konkurrence, fulgte op med at blive nordisk mester individuelt og for hold, europamester individuelt og
for hold og hun blev bedste europæer ved verdensmesterskaberne i Holstebro med en 5. plads.
Med disse flotte resultater blev hun en suveræn vinder af ”European Cup 2000”.
Endvidere satte Anne Camilla ny europæisk, nordisk og dansk rekord individuelt samlet på
forhindringsbanen, og var på holdet, som i år 2000 satte ny europæisk, nordisk og dansk rekord for hold.

Anna Camilla Flarup modtager pokalen for ”Årets bedste kvindelige idrætspræstation”
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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 2000 Oversergent af reserven Thomas Flarup
Jægerkorpsets Idrætsforening
Thomas Flarup begyndte med militær femkamp i 2000, hvor han deltog ved Danmarks- og
forbundsmesterskaberne. Resultatet var beskedent og der var ikke negen som på det tidspunkt
regnede med at Thomas skulle med til verdensmesterskaberne i Holstebro året efter. Men med
utrolig hård og målrettet træning, en sejrsvilje samt naturtalent opnåede han i 2000 så flotte
resultater, at han er en af de få og sjældne femkæmpere som dukker op hvert 10. år.
Thomas startede 2000 med at blive nr. 13 ud af 62 deltagere ved et stort internationalt stævne
i Bremgarten, Schweiz. Fulgte det op med en 4. plads ved de nordiske mesterskaber i Holstebro, hvor der var 62 deltagere og med en 7. plads ved et internationalt stævne i München.
Som debutant til et verdensmesterskab stilles der ikke så store forventninger, men med en 7.
plads ud af 161 deltagere og som næstbedste dansker med 4 personlige rekorder, præsterede
Thomas det bedste resultat en dansk debutant nogensinde har opnået til et verdensmesterskab.
Endvidere var Thomas med på holdet, som
til verdensmesterskabet i Holstebro blev nr. 2, det bedste resultat et dansk hold har opnået siden 1974 og tilmed i ny dansk rekord,
blev nr. 1 ved de nordiske mesterskaber i Stockholm, Sverige,
nr. 1 ved et internationalt stævne i Bremgarten, Schweiz og
nr. 1 ved et internationalt mesterskab i München, Tyskland.

Thomas Flarup modtager ”Sønderborgpokalen”
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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
ganske særlig indsats inden for forbundet.
For indsats i 2000

Fredericia Garnisons Idrætsforening

Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) har i 2000 været særdeles aktiv, ikke mindst på
det arrangementsmæssige område, idet foreningen har afviklet danmarks- og forbundsmesterskaber i orienteringsbiathlon samt forbundsmesterskaber i volleyball og golf. Alle mesterskaberne er – som det plejer ved FAGI – afviklet på fortrinlig vis.
FAGI har endvidere gjort sig godt gældende ved deltagelse i stort set alle DMI forbundsmesterskaber.

Formanden for Fredericia Garnisons Idrætsforening, seniorsergent
Karsten Frandsen modtager ”Arveprins Knuds Pokal”
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 2000

Seniorsergent John S.Larsen
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening

John har i over 25 år deltaget i DMI landsskyttestævne med mange flotte placeringer til følge.
John er uddannet dommer og har altid givet en hånd med når der har været brug for ham i
forbindelse med afvikling af landsskyttestævnet.
John har også deltaget på det militære landshold i over 25 år og der altid været hjælpsom, især
over for nye skytter. John gjorde sig fortjent til denne pokal allerede i 1980 og det er fuldt
fortjent, at John får overrakt pokalen igen for den indsats han har ydet i de sidste 21 år.
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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 skydeidrætten.
For indsats i 2000

Sergent Dorte Thorsen
Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Dorte har, fra hun startede sin karriere på det militære landshold medvirket til et godt kammeratskab skytter imellem.
Dorte har også altid meldt sig ”under fanerne”, når der skulle gøres en ekstra indsats eller udføres en opgave.
Dorte har med sit normalt gode humør og positive sind været et naturligt samlingspunkt når
der skal ”hygges”.
Dorte har i år 2000 vist stor sportslig fremgang. Ud over konstant at have forbedret sig personligt, har Dorte vundet danmarksmesterskabet på standardpistol og vundet sølv på sportspistol og der henvist en senere OL-deltager til tredjepladsen. Dorte var den eneste ”Pistolpige”
som klarede kvalifikationskravet til deltagelse i de militære verdensmesterskaber i år 2000 og
hvis hun fortsætter sit målrettede træningsarbejde har hun talentet til at nå toppen såvel nationalt som internationalt.

Orlogskaptajn Eigil Jørgensen overrækker Dorte Thorsen
”Orlogskaptajn Eigil Jørgensens hæderspræmie i skydning”
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IDRÆTSMÆRKETS VANDREPOKAL
Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1964.
Tildeles den idrætsforening, der i årets løb har opnået bedst samlede resultat i de af forbundet
afholdte stævner.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup har genvundet pokalen for 2000
med 16,5 points foran Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup med 14,25 points, Fredericia
Garnisons Idrætsforening med 13 points og Næstved Garnisons Idrætsforening med 11 points.
Vinderen har scoret de nødvendige points i badminton, bordtennis, orienteringbiathlon, feltsport, fodbold inde og ude, golf, håndbold, og volleyball. Foreningen deltager stort set i alle
idrætter i DMI regi.
Ved repræsentantskabsmødet overraktes endvidere følgende HÆDERSBEVISNINGER:
DMI guldemblem til:

Kaptajn Eddie Allan Nielsen
FM/DMI flerkampudvalg

Eddie har gennem 90érne været såvel formand for DMI flerkampudvalg, som holdleder for de
militære landshold i militær femkamp. Begge jobs har han udført meget omhyggeligt og professionelt. Således kan han blandt andet tilskrives en stor del af æren for landsholdenes gyldne periode op gennem 90érne, hvor de opnåede fremragende resultater ved diverse verdens/europæiske-/nordiske mesterskaber.
I forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af nationale mesterskaber,
herunder DMI mesterskaber, har han ligeledes været et stort aktiv. Stævne- og konkurrenceledere er aldrig gået forgæves, når der var brug for hans store erfaring.
DMI guldemblem til:

Mekaniker Egon Wilhelm August Persson
Søværnets Idrætsforening København

Egon har deltaget særdeles aktivt i sejlsport –
ikke DMI aktivitet – i mange, herunder militær
kapsejlads, kaldet Dansk-Svensk, som Egon
var med til at udviklet til Militært Nordisk Mesterskab søsports-uge samt CISM Sea-Week.
Egon har været bestyrelsesmedlem i SIF København siden 1972 og formand for foreningens sejlsportsudvalg lige så længe, endvidere
er Egon Danmarks PTC-medlem i CISM SeaWeek udvalg.
Egon har altid meget aktivt deltaget som leder i
samtlige klub og DMI aktiviteter, som SIF har
arrangeret.
Egon modtager DMI guldemblem
Egons største bedrift har været som konkurrenceleder ved CISM Sea-Week i Auderød i 1999, et stævne, som krævede næsten et års forberedelse.
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Egon har i det daglige en meget positiv indflydelse på SIFs nye medlemmer, herunder især
kadetter, og han påvirker, hvor han kan til deltagelse i klub-/DMI-aktiviteter, ligesom han
påvirker nye til at gå aktivt ind i klubarbejdet. Derudover er Egon et meget socialt menneske,
som er et stort aktiv for enhver klub.
DMI guldemblem til:

Kaptajn Keld Haubro Lavesen
DMI svømmeudvalg

Keld har i mange år deltaget i DMI svømmestævner.
Han yder en stor ledelsesmæssig indsats inden for svømning i Dansk Handicap Idrætsforbund.
Keld var i perioden 1994-1999 medlem af DMI bestyrelse som formand for svømmeudvalget,
hvor han udtrådte på grund af strukturændringer. Han fortsatte som formand for DMI svømmeudvalg under Idrætsudvalget.
Keld yder en stor indsats på svømmeområdet inden for DMI og som medlem af DMI bestyrelse var han en engageret og aktiv deltager i møder, hvor han fremkom med mange gode og
konstruktive forslag og løsninger.
Som udvalgsformand arbejder han godt og seriøst for svømningen i DMI, han er pt. i gang
med at udarbejde en drejebog for afvikling af forbundets landssvømmestævne.
DMI hæderstegn til:

Oberst N.O.Jensen
FM/DMI
NO har som formand for DMI og dermed ”førstemand” for den frivillige idræt i Forsvaret, på
en særdeles aktiv og positiv måde har været
med til at styrke idrættens anseelse og betydning i og uden for Forsvaret.
NO har repræsenteret forbundet på bedste vis,
ikke mindst i Forsvarets Idrætsudvalg, hvor det
i 1998 – med DMI som primus motor – lykkedes at få udgivet ”Forsvarets Idræts-politik” og
i 1999 – ligeledes under stærk medvirken fra
DMI – lykkedes at få udgivet ”Direktiv for
Forsvarets Idrætsvirksomhed”.
NO modtager DMI Hæderstegn

Som formand for DMI bestyrelse og forretningsudvalg har NO lederskab og analytiske
evner parret med særdeles aktiv lytning og en god portion humor formidlet et godt samarbejde
medlemmerne imellem.
NO er meget engageret i forbundets virke, i 1998 var det således under hans ledelse, at udvalgsstrukturen i DMI blev ændret og bestyrelsen reduceret fra 23 til 15 medlemmer, hvilket
har bevirket, at bestyrelsen er mere arbejdsdygtig.
I 1999 var han også igangsætteren til en visionskonference for forbundets foreninger, resultatet af konferencen er foreløbig udmøntet ved etablering af et Koordinationsudvalg og et Eliteudvalg samt udsendelse af DMI landshold i biathlon orientering.
Endelig har NO, som formand for en lille arbejdsgruppe medvirket ved udarbejdelsen af
”DMI vision og mål 2005”, der nu er udgivet og bl.a. skal drøftes på dette års repræsentantskabsmøde.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2001 har medvirket
ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i biathlon orientering af
Haderslev Garnisons Idrætsforening

-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp af
Slagelse & Næstved Garnisoners Idrætsforening

-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i feltsport af
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening

19 forbundsmesterskaber under medvirken af:
-

Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk

Volleyball

-

Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Fodbold – indendørs og
faldskærmsudspring

-

Søværnets Idrætsforening København

Bordtennis, skydning, tennis,
svømning og flugtskydning

-

Oksbøl Militære Idrætsforening

Håndbold, badminton og
fægtning - hold

-

Vordingborg Garnisons Idrætsforening

Fægtning - individuel

-

Bornholms Værns Idrætsforening

Atletik og cross country

-

Haderslev Garnisons Idrætsforening

Beachvolley

-

Flyvestation Skalstrups Idrætsforening

Triathlon og duathlon samt golf

-

Trænregimentets Idrætsforening

Fodbold - udendørs
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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
stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.
Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2001
(Tallene i parentes er for 2000)
IDRÆTSGREN

99 (116)
75 (111)
31 (33)
21 (25)
27 (75)
67 (0)
92 (43)
0 (59)
33 (35)
79 (91)
130 (142)
148 (148)

Præmieoverrækkelse ved forbundsmesterskaberne i fægtning-hold i
Oksbøllejren med Oksbøl Militære
Idrætsforening som arrangør

Badminton
Bordtennis
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Atletik
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Svømning
Skydning
Flugtskydning

Individuel
113 (171)
100 (85)
109 (101)
43 (26)

DELTAGELSE
Hold
Idrætsforeninger
24 (31)
17 (17)
26 (26)
16 (8)
70 (82)
28 (32)
50 (47)
22 (25)
20(29)
15 (21)
19 (22)
15(18)
35 (35)
16 (18)
22 (21)
17 (24)
25 (26)
13 (21)
6 (10)
11 (13)
13 (16)
14 (0)
19 (29)
15 (16)
10 (11)
14 (12)
9 (5)
12 (21)
16 (22)
21 (18)
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BESTYRELSENS BERETNING
Generelt
Forbundets virksomhed har i det forløbne år primært bestået i løbende opfølgning af de på
DMI visionskonference i september 1999 fremsatte ønsker fra forbundsmedlemmerne og på
DMI repræsentantskabsmøde 2000 fremlagte og accepterede opgaver og mål for forbundets
udvikling og virke frem til 2005 – kaldet ”DMI VISION OG MÅL 2005”.

Opgave
DMI er både specialforbund ( for militær femkamp, feltsport og orienterings biathlon), og
tværgående forbund (for øvrige af DMI idrætsgrene) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI opgave er, gennem samarbejde med forbundets idrætsforeninger, at fremme interessen
for breddeidrætten i Forsvaret, herunder deltagelse i de af DMI og foreningerne m.fl. planlagte aktiviteter, mesterskaber mv.
Det er endvidere DMI opgave at støtte eliten, bl.a. via Team Danmark, ved at fremme den
enkelte idrætsudøvers muligheder for deltagelse på internationalt/landsholds niveau, primært
indenfor de områder, hvor DMI er specialforbund.
DMI indgår i Forsvarets Idrætsudvalg (FIU), som koordinerer den tjenstlige og den frivillige
idræt i Forsvaret.

Vision
Deltagelse i såvel den tjenstlige som den frivillige idræt er en væsentlig del af Forsvarets
virksomhedskultur.
DMI vil arbejde for, at alt personel i Forsvaret inkl. Hjemmeværnet er aktivt medlem af en af
forbundets idrætsforeninger og derigennem bidrage til en god fysisk standard samt til den
enkeltes fysiske, psykiske og sociale udvikling.
DMI vil arbejde for en styrkelse af både bredde- og eliteidrætten.
Kvalitet og effektivitet i Forsvarets idrætsaktiviteter skabes igennem et snævert samarbejde
imellem Forsvarets øverste ledelse, Center for Idræt (CFI), tjenestesteder, idrætsforeninger og
DMI.
DMI vil arbejde for én samlet ledelse af al idræt i Forsvaret.
DMI vil arbejde for en maksimal udnyttelse af det elektroniske medie og i sin kommunikation
med idrætsforeninger m.fl. primært bruge Forsvarets Intranet og Internettet. Formidling af
tilmeldinger til stævner, resultatlister mv. vil fremover foregå på disse net. DMI oplysningsvirksomhed skal intensiveres bl.a. ved oprettelse af og drift af en hjemmeside.
DMI græsrødder er idrætsforeningerne og deres medlemmer. DMI vil arbejde for en styrkelse
af foreningerne ved tilbud om konsulentbistand og –besøg, samt i samarbejde med bl.a.
idrætsudvalgene og foreningerne at yde støtte til gennemførelse af stævnevirksomheden.
DMI sekretariat skal styrkes til varetagelse af de nye og udvidede opgaver til gavn for den
samlede idræt i Forsvaret.

Mål
DMI vil virkeliggøre sin vision ved
fastholdelse af aktivitetsniveauet, herunder tilpasse stævnestruktur og –udbud i takt
med udviklingen,
forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel,
opnåelse af placeringer i top 3 på europæisk plan indenfor de områder, hvor DMI er
specialforbund,
støtte til aktiviteter, som kan fremme oprettelse af nye foreninger og øget medlemstilgang samt fastholdelse af nuværende medlemmer,
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fremsættelse af forslag til en ny éntydig struktur for den tjenstlige og den frivillige
idræt i Forsvaret,
fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående og specialforbund under DIF,
udvidelse af kommunikationen med foreninger og udvalg samt informationen om DMI
aktiviteter mv. gennem forøget anvendelse af det elektroniske medie (hjemmeside
mv.),
nye tilbud til foreningerne og tilbud om konsulentbistand og –besøg fra forbundets
egne eksperter,
omlægning af sekretariatets arbejde til varetagelse af nuværende og nye opgaver, som
er forudset og
en sund økonomi, som sikrer muligheder for nye initiativer og bevarelse af en egenkapital svarende til minimum et års drift.

Hvorledes opfyldes målene?
Efterfølgende er beskrevet, hvad forbundet i løbet af 2001 har arbejdet med for at opfylde de
opstillede mål.
Fastholdelse af aktivitetsniveauet, herunder tilpasse stævnestruktur og –udbud i takt
med udviklingen.
Til opfyldelse af dette mål, etableredes i december 1999 et ”Koordinationsudvalg”, bestående af forbundets 6 udvalgsformænd, kasserer og næstformand (formand) samt et bestyrelsesmedlem og med generalsekretæren som sekretær og i januar 2000 etableredes et ”Eliteudvalg”, bestående af DMI bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt en repræsentant fra Center
for Idræt.
Koordinationsudvalgets formål er at varetage den overordnede koordination af planlægning
og tilrettelæggelse af DMI samlede idrætsvirksomhed samt ressourcestyring af samme.
Eliteudvalgets formål er at varetage forbundets interesser samt den almindelige sagsbehandling vedrørende elitens forhold med vægten lagt på de idrætsgrene, hvor DMI har status som
specialforbund (militær femkamp, feltsport og biathlon orientering). Endvidere skal udvalget
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.
(Se Eliteudvalgets beretning side 46).
Forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel.
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Opnåelse af placeringer i top 3 på europæisk plan indenfor de områder, hvor DMI er
specialforbund.
På baggrund af et indlæg på forbundets repræsentantskabsmøde 2001 tilstræbes nu placeringer i TOP 3 i Europa, hvilket umiddelbart er opnåeligt i biathlon orientering. Individuelt er
muligheden god i militær femkamp, men for hold er det pt. svært, da flere topfolk er afgået.
Støtte til aktiviteter, som kan fremme oprettelse af nye foreninger og øget medlemstilgang samt fastholdelse af nuværende medlemmer.
Der har i 2000 til 2001 været en medlemstilbagegang på godt 3000, et forhold der primært
skyldes reduktionen i værnepligtsstyrken samt de gennemførte strukturændringer i Forsvaret,
som har bevirket, at ikke alle har meldt sig ind i idrætsforeningen på det nye tjenestested.
I den anledning vil der – som gulerod – blive udsat en ”præmie” til den forening der opnår
størst procentvise medlemsfremgang i 2002, baseret på medlemstallet pr. 31. december 2001
og 31. december 2002.
For de idrætsforeningsmedlemmer, der får trukket kontingent via Forsvarsministeriets lønkontor, arbejder forbundet for en bedre synliggørelse på lønsedlen af, hvilken idrætsforening man
betaler kontingent til. Pt. kan det kun ses for de foreninger, som, jf. anbefalingen i ”DMI love
og bestemmelser” side 409, anvender idrætsforeningens ”KREKO-nummer” som ørebeløb i
kontingentet, det er der ca. 30 foreninger der benytter sig af.
Fremsættelse af forslag til en ny éntydig struktur for den tjenstlige og den frivillige
idræt i Forsvaret
Forsvarskommandoen har netop - januar 2002 - godkendt et forslag barslet i Forsvarets Idrætsudvalg, hvori DMI har sæde, om flytning af Forsvarets Idrætsudvalg og delegering af dets
opgaver til Forsvarsakademiet, herunder også Forsvarskommandoens midler til idræt i DMI
regi. Ledelsen af al idræt i Forsvaret er således nu samplaceret på Svanemøllens Kaserne. Et
forhold der er meget praktisk for såvel den tjenstlige som den frivillige idræt i Forsvaret.
Fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående og specialforbund under DIF.
Til delvis varetagelse af denne opgave etableredes, som tidligere omtalt et koordinationsudvalg og et eliteudvalg.
DMI har gennem et samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund, KFUMs Idrætsforbund
og Dansk Handicap Idrætsforbund udvirket en ændring af de 4 forbunds status udelukkende
som tværgående forbund og dermed forringede økonomiske tilskud fra Danmarks IdrætsForbund (DIF) til status som specialforbund med samme økonomiske tilskud som alle øvrige
forbund under DIF. Ændringen blev foretaget på DIF budgetmøde i efteråret, hvor DMI formand og kasserer var til stede. Umiddelbart har ændringen betydet en nedgang i DMI tilskud,
men ved evt. medlemsfremgang betyder det samme forøgelse pr. medlem som de øvrige forbund vil få ved en medlemsfremgang.
Endelig foreligger der et forslag om samling af forbundets danmarksmesterskabsidrætter (militær femkamp, feltsport og biathlon orientering) i et udvalg – et tiltag, som repræsentantskabet 2001 bifaldt. Forslaget er til behandling på det kommende repræsentantskabsmøde og ved
evt. vedtagelse vil det udvirke en deling af idrætsudvalget i to, oprettelse af et specialudvalg
og nedlæggelse af hhv. flerkampudvalget og feltsportsudvalget.
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Udvidelse af kommunikationen med foreninger og udvalg samt informationen om DMI
aktiviteter mv. gennem forøget anvendelse af det elektroniske medie (hjemmeside mv.).
Forbundet har endnu ikke fået oprettet en hjemmeside til anvendelse på såvel det civile internet som på Forsvarets Intranet – denne opgave forventes gennemført i løbet af 2002 samtidig
med en personaleforøgelse i sekretariatet.
Ved sekretariatet er der oprettet en civil e-mail dmif@dmif.dk, som nu også er optaget på
DMI brevhoved.
Sekretariatet kommunikerer i større og større grad med idrætsforeningerne, bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer via Forsvarets Intranet, et forhold der letter arbejdet meget, ligesom der
også spares en del i porto. Når den forbedrede kommunikation til idrætsforeningerne nævnes,
er det primært den kommunikation der foregår med de idrætsforeninger som har påtaget sig at
arrangere stævner, og da kun umiddelbart forud for og umiddelbart efter de enkelte stævners
afholdelse. Denne kommunikationen foregår udelukkende med den person, som forestår
stævnet. Der er nemlig kun 19 af forbundets foreninger, som har en fast adresse på Forsvarets
Intranet – med lidt hjælp fra foreninger og tjenestesteder må dette forhold kunne forbedres.
Nye tilbud til foreningerne og tilbud om konsulentbistand og –besøg fra forbundets egne
eksperter.
For at støtte forbundets foreninger og udbygge kendskabet til DMI, vedtog bestyrelsen at man
inden næste repræsentantskabsmøde (2002) skulle foretage ”Orienteringsbesøg” ved foreninger og tjenestesteder.
Formålet med et sådant besøg var at orientere om DMI vision, mål og virke, men naturligvis
også dialog.
Der er gennemført besøg ved følgende tjenestesteder:
29. januar 2002 på Hærens Logistikskole i Aalborg med støtte fra den stedlige idrætsforening.
30. januar 2002 på Flyvestation Skrydstrup med støtte fra den stedlige idrætsforening.
31. januar 2002 på Center for Specialuddannelse på Svanemøllens Kaserne med støtte fra den
stedlige idrætsforening.
Med deltagelse af følgende personer i respektive lokalområder:
Idrætsforeningsformænd, idrætsforeningskasserere, tjenestestedschefer eller deres stedfortrædere samt idrætsofficerer/-befalingsmand.
Fra forbundet deltog:
Formand, næstformand, kasserer, formanden for eliteudvalget og generalsekretæren i alle besøg. Endvidere deltog nogle af forbundets bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
Programmet for orienteringsbesøgene var følgende:
A. ORIENTERING VED DMI
TID
EMNE
- 1400
Ankomst
1400 – 1420
Indledning.
1420 – 1430
DMI idrætsvirksomhed
1430 – 1445
Idrætsforeningernes virke
1445 – 1500
Afslutning
1500-1515
Kaffepause
B. WORKSHOPS MED DRØFTELSE I PLENUM
TID
EMNE
1515-1630
Workshops
a.
Chefforum med tjenestestedschefer.
b. Formandsforum med formænd/idræts-foreningerne.
c.
Kassererforum med kasserer/idræts-foreningerne.
d. Idrætsofficers-/-befalingsmandsforum
1645-1745
Plenum
1745-1800
Afslutning
1800Kammeratligt samvær
DMI er vært ved et let traktement.
- 2000
Arrangementet slutter
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Generalsekretær
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Omlægning af sekretariatets arbejde til varetagelse af nuværende og nye opgaver, som
er forudset.
Der foregår pt. en opsamling af nuværende og nye opgaver med henblik på udarbejdelse af
jobbeskrivelse og oprettelse af en ny stilling ved sekretariatet.
En sund økonomi, som sikrer muligheder for nye initiativer og bevarelse af en egenkapital svarende til minimum et års drift.
På trods af faldet i medlemstallet på godt og vel 3000, hvilket har reduceret tilskuddet fra
Danmarks Idræts-Forbund med 8%, så er det lykkedes forbundet at bevare muligheden for
iværksættelse af såvel nye aktiviteter, som bevarelse af en egenkapital til minimum et års
drift.

ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
Der har været følgende ændringer i DMI styrelsesorganer, herunder DMI idrætsforeninger:
Idrætsforeningerne
Forbundet siger tak for samarbejdet til følgende foreninger, som er nedlagt i 2001:
Dronningens Livregiments Idrætsforening.
Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening.
Hærens Specialskoles Idrætsforening.
Næstved Garnisons Idrætsforening.
Prinsens Livregiments Idrætsforening.
Ringsted Garnisons Idrætsforening.
Skive Militære Idrætsforening.
Slagelse Garnisons Idrætsforening.
Luftværnsgruppens Idrætsforening.
Forbundet byder velkommen til følgende nye foreninger:
Flyvestation Skalstrups Idrætsforening.
Hjemmeværnets Idrætsforening, København.
Idrætsforeningen Skive Garnison.
Idrætsforeningen Svanemøllens Kaserne.
Slagelse & Næstved Garnisoners Idrætsforening.
Bestyrelsen
Forbundet vil gerne sige tak for indsatsen til følgende bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter:
Orlogskaptajn Poul Erik Thyland.
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen.
Forbundet byder velkommen til:
Seniorsergent Jan Andersen.
Generalmajor Karsten Møller (kommitteret).
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen.
Følgende ledelsesmøder er afholdt i 2001:
1 repræsentantskabsmøde.
5 bestyrelsesmøder.
8 forretningsudvalgsmøder.
2 koordinationsudvalgsmøder.
3 eliteudvalgsmøder
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Udvalgene
Amatør- og Ordensudvalget har ikke haft sager til behandling.
Hæderstegnsudvalget har behandlet 1 indstilling.
Medlem af Amatør- og Ordensudvalget og Hæderstegnsudvalget, kontreadmiral P.B.Sørensen
er afgået ved døden i 2001. Som nyt medlem er indtrådt kontreadmiral Tim Sloth Jørgensen.
Dopingkontroludvalget har ikke haft sager til behandling.
Anti Doping Danmark har foretaget dopingkontrol ved to tjenestesteder (Almegårds
Kaserne og Nr. Uttrup Kaserne) – alle prøver var OK.
Forbundet vil gerne sige tak for indsatsen til følgende, som efter repræsentantskabsmødet
2001 er afgået fra udvalgene:
Idrætsmærkets Idéudvalg: Major Bjarne Sørensen.
Feltsportsudvalget:
Oberstløjtnant Peter Tscherning.
Flerkampudvalget:
Kaptajn Morten Kjellmann.
Premierløjtnant Henrik S. Sørensen
Kaptajn Henning S. Christensen
Forbundet vil gerne sige velkommen til følgende, som efter repræsentantskabsmødet er indtrådt i udvalgene:
Amatør- og Ordensudvalget og Hæderstegnsudvalget:
Kontreadmiral Tim Sloth
Jørgensen.
Feltsportsudvalget:
Seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen.
Flerkampudvalget:
Seniorsergent Orla Mogensen.
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen.
Idrætsudvalget:
Seniorsergent Karsten Kogut Hansen.
Kaptajn Christina Skou Pojezny.
Lovudvalget:
Major Kaj Wagener.

Chefen for Marinestation København, kommandørkaptajn Hans Knudsen byder velkommen til
det velbesøgte forbundsmesterskab i bordtennis på Holmen den 4. og 5. april 2001 med Søværnets Idrætsforening København som arrangør
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DANMARKS IDRÆTS-FORBUND - TEAM DANMARK - SPECIALFORBUND IDRÆTSMÆRKET
DMI har i 2001 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund – og i lighed med
tidligere år – mest på det administrative område i form af resultatformidling, stævnekalender
mv.
TEAM DANMARK følger DMI arbejdet nøje inden for militær femkamp, og her har resultaterne været så gode, at støtten til de to landshold på kr. 100.000,- er bibeholdt, medens der
ikke er givet individuel støtte, endvidere er der bevilget kr. 75.000,- til indkøb af rifler.
DMI samarbejde med Dansk Orientering-Forbund (DOF) foregår – i lighed med tidligere år –
stort set kun på det administrative område, idet DMI sender indbydelser til danmarksmesterskaberne i feltsport og biathlon orientering til foreningerne under DOF. Der er imidlertid
mange DMI foreninger, der også er medlem af DOF med det antal medlemmer, som dyrker
orienteringssporten.
DMI samarbejde med Dansk Fægte-Forbund foregår mest gennem DMI fægteudvalg, hvor
lederen, kaptajn Hasse Blumensaadt, er medlem af fægteforbundets bestyrelse.
DMI er fortsat B-medlem af IDRÆTSMÆRKET sammen med Danmarks Gymnastik Forbund, Dansk Handicap Idræts Forbund, Dansk Politi-Idræts Forbund og Beredskabsstyrelsen.
Som B-medlem betaler DMI kr. 5.000,- årligt i tilskud til IDRÆTSMÆRKET. Major Bjarne
Sørensen, som gennem en årrække har været DMI repræsentant og formand for IDRÆTSMÆRKETs Idéudvalg, har nedlagt dette hverv og DMI har pt. ingen repræsentant i IDRÆTSMÆRKET.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI Information er udkommet med 2 numre, som begge er i farver. Bladet indeholder primært omtale af forbundets finalearrangementer, forfattet af forretningsudvalgets medlemmer.
Samtlige finaler er positivt omtalt for så vidt gælder den sportslige afvikling. Sekretariatet har
også benyttet bladet til formidling af meddelelser mv., herunder stævnekalenderen samt kort
omtale af det årlige repræsentantskabsmøde.
”DMI Organisations- og Aktivitetskalender” er videreført for 2002 – desværre med nogle
”fæle” trykfejl.
”DMI Stævnekalender 2002” blev desværre udsendt særdeles sent – den endelige udgave var
først ”på gaden” i januar 2002. Årsagen til denne urimelige forsinkelse skal primært søges i
den usikkerhed der har været ved tjenestestederne/idrætsforeningerne om fremtiden og derfor
har det været svært at finde arrangører. Endvidere har forbundets udvalg generelt været sent
ude, forhold der naturligvis vil blive forsøgt rettet op på.
DMI er nu på internettet, så her kan man også kontakte sekretariatet – E-post adressen er:
dmif@dmif.dk .
Forsvarets Interne Intranet (FIIN) anvendes i stor udstrækning, men selvom dette kommunikationsmiddel er fortræffeligt, så er der kun 19 af forbundets 56 foreninger tilsluttet. Stort set
samtlige forbundets bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er tilsluttet, så der spares da lidt i porto .
ANDRE FORHOLD
Medlemsregistrering
På trods af meddelelse fra sekretariat og brev fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) ultimo december 2001 om indsendelse af ”Skema til medlemsregistrering” i udfyldt stand senest 31.
januar 2002, så modtager sekretariatet mange henvendelser fra DIF om manglende indberetninger. Et arbejde, som foreningerne gerne må spare sekretariatet for i fremtiden.
Set i lyset af, at det er denne registrering, der anvendes ved opgørelsen af såvel antal medlemmer, som antal idrætsforeninger i forbundet, og dermed danner baggrund for tildeling af
midler fra DIF, så er det særdeles vigtigt at foreningerne lever op til dette krav.
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Indsendelse af årsberetning
Idrætsforeningerne anmodes igen i år om at indsende den i forbundets love § 8 nævnte årsberetning, indeholdende:
Kortfattet redegørelse om virksomheden,
fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasserer og
sekretær,
foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnummer og mailadresse og
foreningens årsregnskab.
DMI skal dog snarest underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse, postgiro-/bankkontonummer, telefonnummer og mail-adresse.
Ca. 15 af forbundets 56 foreninger efterkommer ovennævnte.
Tilmeldinger til stævner
Tilmeldingerne, som sendes til DMI sekretariat skal udfyldes i overensstemmelse med anvisningerne på tilmeldingsblanketten.
Husk: GRAD/TITEL – SAMTLIGE FORNAVNE (skrevet helt ud) OG EFTERNAVN og der
hvor det er påkrævet også CPR nr. (6 første cifre).
Skriv tydeligt og husk idrætsforeningens navn – undertiden modtages tilmeldinger, hvor man
kun kan identificere afsenderen på kuverten.
Fremsend tilmeldingen til tiden – det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at ca. 2/3 af
tilmeldingerne modtages efter tidsfristens udløb med deraf følgende ekstra arbejde for udvalg
og arrangør.
På given foranledning må det igen indskærpes, at det er foreningernes pligt at kontrollere, at
de deltagere der tilmeldes forbundets arrangementer er opgivet med korrekt alder mv. samt at
de rent faktisk er ordinære medlemmer af foreningen, jf. ”DMI love og bestemmelser mv.”
side 310 og 311 pkt. 29. og 30. Hvis disse krav ikke overholdes, er deltagelsen ulovlig og evt.
vundne præmier mv. vil blive inddraget.
Det anbefales derfor, at idrætsforeninger/holdledere kontrollerer deltagernes medlemskab
forinden fremsendelse af tilmeldingsskema.
Udeblivelser
Udeblivelser er alle stævners svøbe og der er desværre mange af dem. I ”DMI love og bestemmelser mv.” side 311 og 312 pkt. 32., 33. og 34. er klart beskrevet når der er tale om
udeblivelse. Det betyder, at også sene afbud, hvis de ellers kan dokumenteres må accepteres –
et forhold, som udvalg og arrangører ikke altid er opmærksom på.
Afbud meldes stort set altid til DMI sekretariat – også når det er efter tilmeldingsfristens udløb – sekretariatet henviser så til det udvalgsmedlem, som har med det pågældende stævne at
gøre, undertiden også til arrangøren. Normalt foregår dette smertefrit, men somme tider kan
man ikke få kontakt til hverken udvalg eller arrangør, hvilket er særdeles uhensigtsmæssigt.
Sekretariatet har da også foreslået udvalgene, at der op til hvert stævne oprettes en sikker afbudstelefon.
Medlemskontrol
DMI har ved en bestyrelsesbeslutning besluttet der skal foretages medlemskontrol ved forbundets arrangementer.
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I indbydelsen til samtlige stævner angives, at der vil blive foretaget medlemskontrol og at det
er idrætsforeningerne der skal dokumentere at deltagende idrætsudøvere er ordinære medlemmer af foreningen og dermed kan starte i DMI forbundsmesterskaber.
Kontrollen foretages stikprøvevis, indledningsvis ved henvendelse til Elly Due, som administrerer foreningernes kontingentindeholdelse, men herudover ikke registrerer foreningernes
medlemmer. Se ”DMI love og bestemmelser mv” side 409 til 411 vedr. kontingentindeholdelse. Foreningsmedlemmer, som betaler kontingent på anden vis end den her beskrevne er således ikke under Elly Dues vinger.
Sekretariatet har ofte foreningsmedlemmer som ønsker at melde sig ud, hvilket nægtes og det
samme gør Elly Due, idet der henvises til den forening, som de er medlem af, hvis ellers dette
er muligt. Det kan nemlig kun lade sig gøre når foreningerne har fulgt henstillingen om at
anvende et ørebeløb svarende til idrætsforeningernes KREKO nummer. Se ”DMI love og bestemmelser mv” side 409 til 411 vedr. kontingentindeholdelse. Ved disse henvendelser slås
endvidere fast, at DMI ikke har enkeltmedlemmer – kun foreninger.
Foreningernes interne postdistribution
Sekretariatet får ofte henvendelse fra foreningerne vedr. manglende stævneindbydelser (ca. 34 pr. stævne). Sekretariatet fremsender naturligvis en ny indbydelse – enten som almindelig
post eller pr. mail – men gør samtidig opmærksom på, at indbydelsen er udsendt til samtlige
foreninger den og den dato. Til de foreninger, som ikke er på FIIN sendes indbydelserne som
almindelig post og hvis man skal tro dem, så er det danske postvæsen verdens dårligste og
dette har – jf. forbundets årsberetninger – været tilfældet i de sidste 15 år.
Sekretariatet håber at det er på grund af de store omstruktureringer der har fundet sted i Forsvaret generelt.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i det forløbne år anstrengt sig for at betjene forbundets foreninger, bestyrelse
og udvalg efter bedste evne og med idrætsvirksomheden som første prioritet selvom det har
været svært.
Årsagen hertil er, at forbundet har flere opgaver end nogensinde, stort set alle sager lander i
sekretariatet og her bliver de så behandlet/renskrevet/formuleret/forfattet/redigeret etc.etc.
inden de er tjenlige til videre brug. I den forbindelse skal det retfærdigvis nævnes, at en snarlig opnormering af sekretariatet er forestående.
Regnskabsfunktionerne er blevet varetaget uden problemer og igen på professionel vis af
Hanne Puggaard. Sekretariatet og især idrætsforeningerne er også blevet støttet af Elly Due,
som varetager foreningernes kontingentregnskab på særdeles flot vis. Hjertelig tak til Hanne
og Elly!!
Endelig skal nævnes, at samarbejdet med det af forbundet gennem mange år benyttede revisionsfirma har fungeret upåklageligt.
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BOLDSPILUDVALG I
BADMINTON
Af major Torben L.Jensen.
Forbundsmesterskaberne blev i 2001 afviklet over kun 2 runder bestående af 2 kredsstævner
og 1 finalestævne, der blev spillet tirsdag den 27 marts 2001 med Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør.
Kvalifikationsstævne ØST blev i henhold til princippet om at begrænse antallet af stævner aflyst pga. for få deltagere, mens kvalifikationsstævne VEST blev aflyst på grund af vejrforholdene på
stævnedagen. På trods af at kredsstævne VEST af denne grund blev
ret omfattende lykkedes det at afvikle det inden for den sædvanlige
ramme både tidsmæssigt og sportsligt.
Turneringerne blev hovedsageligt afviklet efter de samme principper som i 2000, 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.
Deltagerantallet var lavere end i 2000, idet antallet af tilmeldte singler og doubler faldt med 44. Nedgangen var stort set jævnt fordelt både geografisk og rækkemæssigt, hvorfor en nærliggende antagelse er, at nedgangen skyldes omstruktureringen af
Forsvaret, der har medført et færre antal idrætsforeninger samt færre indkaldelseshold.
Der blev ved finalestævnet spillet i alle 13 rækker. Afviklingen fungerede perfekt og blev
afsluttet med samlet præmieoverrækkelse.
Antallet af tilmeldte singler/doubler udgjorde følgende:
Singler
ØST
27 (40)
VEST
78 (91)
I ALT
105 (131)
Tallene i parentes er fra 2000.

Doubler
39 (46)
56 (64)
95 (110)

I alt
66 (86)
134 (155)
200 (241)

BORDTENNIS
Af major Kaj Ove Bendixen.
Forbundsmesterskaberne blev i år 2001 afviklet torsdag den 8. og fredag den 9. marts på
Holmens Idrætsanlæg med Søværnets Idrætsforening København som arrangør.
Stævnet blev åbnet af chefen for Marinestation København,
kommandørkaptajn Hans Knudsen, som udover at ønske deltagerne et godt stævne, også bad dem om at lægge mærke til
de spændende historiske omgivelser de befandt sig i.
Stævnet blev ledet af seniorsergent Erik Madsen og seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen.
Der deltog 17 foreninger og i alt ca. 100 spillere, hvilket betød
at der skulle afvikles op til 400 kampe. Bordtennisudvalget
har, bl.a. derfor, udarbejdet en ”drejebog” til brug ved fremtidige stævner. Der blev spillet i
følgende 10 rækker: Senior, old boys, veteran og damer i såvel single som double samt hold. I
senior single skete der imidlertid det kedelige, at Livgardens Idrætsforening blev forsinket og
derfor måtte tages helt ud af senior single rækken, hvilket gav stævnearrangørerne en del arbejde med at få stævnet sat i gang.
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Der blev afviklet mange kampe i løbet af torsdagen og kl. 1530 var de fleste så trætte, at man
valgte at udsætte de resterende kampe til om fredagen og i stedet gøre sig klar til kammeratskabsaftenen, som blev afholdt i Sundby Sejlklub, her deltog ca. 65 og de havde en særdeles
hyggelig aften.

At omgivelserne er historiske viser dette billede med al tydelighed. Fra venstre ses:
”Rigets Flag” på batteriet Sixtus fra 1788, i baggrunden ”Marinekasernen” fra 1910,
i midten Nyholms Hovedvagt ”Under Kronen” fra 1745, til højre herfor ses Holmens
Arresthus fra 1891, endelig ses ”Holmens Mastekran” fra 1748 (under Kong Frederik V).
I forbindelse med mastekranen ses Planbygningen fra 1764, som nu er ombygget til idrætshal
for Holmens personel.
Fredag morgen kl. 0900 blev de resterende puljer samt naturligvis finalepuljerne sat i gang.
Der blev vist meget seværdig bordtennis og seedningen viste sig at være perfekt.
Kl. 1315 var alle kampe afviklet og præmieoverrækkelsen, der blev foretaget af chefen for
Søværnets Taktik- og Våbenskole, kommandør Arne Stihøj Pedersen, fandt sted. DMI kasserer, orlogskaptajn Kent Ravn afsluttede stævnet med at takke deltagerne for deres engagement
og de to stævneledere for deres indsats samt indbyde til næste års forbundsmesterskaber.
GOLF
Af major Claus Pieler.
Forbundsmesterskabet i golf blev afviklet på henholdsvis Roskilde Golfklubs og Hedelands
Golfklubs baner den 23. og 24. august med Flyvestation Skalstrups Idrætsforening som arrangør. Deltagerne blev indkvarteret på Flyvestation Skalstrup.
Der var i alt 109 deltagere fra 26 idrætsforeninger, hvilket var lidt flere end i 2000. Fordelt på
31 i herre-, 4 i dame, 45 i ungsenior- og 29 i seniorrækken.
I holdmesterskabet deltog 11 hold i dame/herre fra 9 idrætsforeninger og 27 hold i ungsenior/seniorrækken fra 16 idrætsforeninger.
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Dette års mesterskab var, i lighed med tidligere år, noget af en udfordring med megen vind og
for de tidligt startende om fredagen også en hel del regn, men det giver jo kun en udfordring til
spillerne om bedre præcision i deres slag.
I år genvandt Rune Bak fra Kongens Artilleriregiments Idrætsforening mesterskabet med 147
slag i herrerækken med en margin på 4 slag til runner up Thomas Daugaard fra Oksbøl Militære Idrætsforening med 151 slag. I damerækken var der derimod kamp om mesterskabet denne
gang, selvom Kit V. Hastrup fra Idrætsforeningen Varde Garnison med 202 slag igen vandt
mesterskabet, men kun med 1 slag bedre end Ulla Poulsen fra Idrætsforeningen Flyvestation
Skagen, så der var kamp til stregen denne gang på de sidste 18 huller.
Derimod deltog der i år kun 4 kvinder i mesterskabet, hvilket er 2
mindre end i 2000, så vi må ude i idrætsforeningerne gøre en ekstra
indsats for at få flere af vore golfspillende kvinder til at deltage i mesterskabet.
Derimod var der i ungseniorrækken kamp om mesterskabet, hvor Jørn
Berthelsen fra Idrætsforeningen Flyvestation Karup igen trak sig sejrrigt ud af med 167 slag imod runner up Anton Andersen fra Søværnets Idrætsforening Korsør med 168 slag. I seniorækken var der også
kamp om titlen, hvor Niels Krarup fra Oksbøl Militære Idrætsforening
vandt med 1 slag foran runner up John Grusgaard fra Søværnets
Idrætsforening København med 168 imod 169 slag.
Holdmesterskabet for dame/herrerækken blev suverænt i år vundet af
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (også mester i 2000) med
hele 30 slag ned til nummer 2 foran Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup og i ungsenior/seniorrækken blev vundet af Oksbøl Militære Idrætsforening foran Idrætsforeningen Flyvestation Karup med 3 slag.
Præmieoverrækkelse og stævneafslutning blev foretaget af orlogskaptajn Kent G. Ravn fra DMI
forretningsudvalg.
I år 2002 vil Slagelse & Næstved Garnisioners Idrætsforening i samarbejde med Sjællandske
Parkområdes Idrætsforening være arrangør af finalestævnet på henholdsvis Sorø Golfklubs og
Korsør Golfklubs baner i august.

TENNIS
Af oberstløjtnant Niels J.Bundgaard.
Forbundsmesterskaberne i 2001 blev som et forsøg afholdt som fællesarrangement med skydning, flugtskydning og svømning, koordineret fra
Søværnets Grundskole i Auderød med Søværnets Idrætsforening København som arrangør.
Som følge heraf blev mesterskaberne afholdt den 26.
og 27. september i modsætning til tidligere år, hvor
afviklingen har fundet sted
medio august måned.
Kampene afvikledes i Hillerød Tenniscenter, der
tidligere har stillet bane-anlæg til rådighed.
Stævnet, der åbnedes af chefen for Søværnets
Grundskole, kommandørkaptajn Bjørn Zittan,
kunne gennemføres med en hurtig afvikling af
de enkelte kampe, da der var mulighed for anvendelse af 8 baner.
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Uagtet stævnets afvikling i september tillod vejret og de mange baner til rådighed, at der
udendørs og inden for de to afsatte dage også kunne afvikles de planlagte mesterskabskampe i
alle doublerækker.

Stævneåbning ved forbundsmesterskaberne i tennis, der afvikledes i Hillerød Tenniscenter
med Søværnets Idrætsforening København som arrangør
Tilmeldingen til stævnet var tilfredsstillende i såvel herresingle senior som herresingle veteran, hvor deltagerantallet er voksende. Tilmeldingen til damerækkerne er ikke tiltrækkelig til
at gennemføre egentlige mesterskaber.
Alle kampe blev afviklet i en god sportslig atmosfære. Der er derfor fortsat grundlag for at
afvikle kampene, således at spillerne selv dømmer uden anvendelse af dommer.
Major Ivan Skov, der repræsenterede DMI ved stævnet, foretog præmieoverrækkelsen. Major
Skov benyttede samtidig anledningen til at takke Søværnets Idrætsforening København for et
veltilrettelagt og vel gennemført stævne.
Erfaringerne med fællesstævne med andre idrætsgrene giver ikke anledning til en fortsættelse
af forsøg hermed for tennis vedkommende. Forbundsmesterskaberne i 2002 vil derfor blive
afholdt som enkeltstævne.

BOLDSPILUDVALG II
GENERELT
Af overkonstabel Bjarne L.Pedersen, formand
Efter et par år med svingende deltagerantal, synes det at se ud til, at tallet igen er stabilt opadgående, en tendens som gerne skal fortsætte, set i lyset af, at bestyrelsen i december 2001
vedtog, at der fra årsskiftet er fri tilmelding af hold i alle 5 idrætsgrene under boldspil II. Dog
er udvalget bemyndiget til at meddele en forening, at der ikke er plads. Denne beslutning er
taget for at styrke bredden i foreningerne, specifikt de store foreninger/tjeneststeder.
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Desværre har der i år 2001 været en del problemer med deltagelse af ulovlige spillere, (læs
ikke medlemmer) hvilket har afstedkommet, at flere præmier er blevet omfordelt. Der skal her
lyde en opfordring til, at holdlederne/foreningerne virkelig kontrollerer medlemskabet, således at det rigtige hold vinder.
I forbindelse med stævnerne kan det ikke undgås, at der kommer afbud, nogle endda få dage
før stævnet. Udvalgene forsøger at tilrette spilleplanerne så tingene er optimale for deltagerne,
men desværre er det ikke alle kontaktpersoner i foreningerne, der ser efter post på mailsystemet, hvilket indebærer at det store arbejde der bliver gjort er delvis spildt, idet holdene møder
efter det først udsendte. Altså, sørg for, at den mailadresse, der bliver opgivet som kontaktadresse til stævnerne, også bliver tjekket helt op til stævnestart.
Som konklusion på året er det boldspil II´s opfattelse, at vi er ved at have fundet en model for
afvikling af stævnerne, således at det i de kommende år kun er småjusteringer, der skal til.
I hvert fald har der i år 2001 været afholdt nogle gode stævner med høj intensitet, som tegner
godt for fremtiden.
Tak til alle deltagere, foreninger og udvalg, som hver for sig har gjort sit til, at det har været
let at være formand for boldspil II.

FODBOLD - INDENDØRS
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Til turneringen var der tilmeldt følgende:
ØST
VEST
Tilmeldte
Deltog
Tilmeldte Deltog
Kvinder
2
2 ved finale
5
4
Senior
8
6
15
14
Y – old boys
12
10
15
14
Æ – old boys
7
7
10
6
Veteran
3
2 ved finale
6
5
Som det ses var der afbud i forhold til tilmeldingen, men alle
med undtagelse af en enkelt forening meldte afbud i god tid før
stævnet.
Sammenfatning på turneringen 2001 må være:
At afbud fortsat ikke kan undgås.
Udvalget har nu ved kvalifikations- og finalestævner
en reserveplan som er tilgængelig for arrangører, så
de med kort varsel kan lave en ny spilleplan ved afbud/udeblivelse.
Fodboldudvalget skal fortsat udføre nøje tilsyn med planlægning/afvikling af
stævner. Dette blev bekræftet ved kvalifikationsstævne VEST, hvor stævnelederen
stort set ikke var tilstede under stævnet, hvilket betød at det var fodboldudvalget,
der var den formelle stævneleder, dette er forelagt den arrangerende forening.
Fodboldudvalget havde set rigtig ved at reducere spilledagene til 2 ved kvalifikationsstævner, der blev endog kun spillet 1 dag i Øst på grund af de få hold.
FODBOLD – UDENDØRS
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Udefodbold 2001 lignede som helhed turneringen 2000 (Senior 16 hold, old boys 14 hold,
ældre old boys 15 hold og kvinder 5 hold) så det er formodentlig det antal del-tagere vi vil se i
fremtiden.
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Der blev, som sidste år i indledende runder, spillet i puljer á 3 hold, for at give den bedste
sportslige afvikling af stævnerne. Desværre var stævnerne behæftet med en del afbud, så der
mange steder ikke blev spillet i første runde. Så en opfordring til foreningerne skal endnu engang lyde. Overvej tilmeldingen grundigt, om I har et hold inden I tilmelder, så vi kan reducere afbudene. Herudover bliver fodboldudvalget endnu engang nødt til at gøre arrangører af
indledende stævner opmærksom på, at såvel bane som dommer må have en kvalitet, der kan
matche de kampe, der skal spilles.
Finalestævnet blev på opfordring afviklet tidligere end sidste år, nemlig 18. og 19. september
på Nørresundby Boldklubs baner med Trænregimentets Idrætsforening som arrangør. Selve
afviklingsformen var som i år 2000 med 5 kvinder og 6
ældre old boys hold den 18. og 19. september og senior
og old boys med 3 hold den 19. september. Det er en
afviklingsform, som fortsætter i år 2002.
Der var ved stævnet i lighed med år 2000 arrangeret
kammeratskabsaften den 18. september på Aalborg Kaserne. Da det nu næsten er blevet en tradition, vil fodboldudvalget hermed opfordre kommende arrangører til,
så vidt det er muligt, at fortsætte traditionen .
Arrangøren af stævnet Trænregimentets Idrætsforening, med konkurrenceleder Allan Mortensen i spidsen, fortjener megen ros for et helt igennem perfekt stævne. Fodboldudvalget vender
meget gerne tilbage med stævner ved Trænregimentets Idrætsforening.
Sammenfatningen på hele turneringen må være, at formen for afvikling, af såvel indledende
runde som finale, er nogenlunde optimal, men udvalget er dog hele tiden åben for nye forslag.
HÅNDBOLD
Af oversergent Mikkel A.Sabroe
Finalestævnet 2001 blev afviklet i Blåvandshuk Idrætscenter med Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør.

Fra finalestævnet i håndbold i Blåvandshuk Idrætscenter med
Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør
Selve stævnet blev afviklet over to dage med old boys, dame senior og herre senior kampe.
Old boys havde desværre kun tre tilmeldinger, men blev allligevel gennemført, der skal dog
herfra kraftigt opfordres til at nogle flere ”gamle drenge” samler et hold, ellers bliver det
svært at gennemføre turneringen i fremtiden. De tre hold der var med spillede dog nogle underholdende kampe, med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup som retfærdig vinder.
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Hos kvinderne havde kun fem hold tilmeldt sig finalestævnet og traditionen tro, desværre fristes man til at sige, vandt Flyvestation Karup suverænt, de fortjener snart lidt modstand!
I herre senior rækken var der efter kvalifikationsspil, i Odense og Tåstrup, med Odense Garnisons Idrætsforening og Idrætsforeningen Flyvestation Værløse som arrangører, fundet fire
hold til finalespillet. Desværre meldte et af holdene fra i sidste øjeblik, så slutspillet blev afviklet med 3 hold, dette var uheldigvis ikke det eneste sportslige minus, da vinderne af turneringen senere blev diskvalificeret for brug af ulovlige spillere og Hærens Officersskoles
Idrætsforening udråbt som vindere.
Som afslutning skal arrangørerne af de tre stævner have stor ros for nogle vel afviklede stævner, specielt ved finalestævnet, hvor dommerstandarden var meget høj - sådan skal det være.
Mit ønske her i 2002 er, at flere hold melder sig til i alle rækker, således vi igen kan afvikle
nogle sportslige spændende turneringer med masser af kampe.
BEACHVOLLEYBALL
Af premierløjtnant Jesper Skovgaard.
Beachvolley har gennemgået en rivende udvikling indenfor de seneste par år, således også i
DMI-regi, hvor interessen, og dermed deltagerantallet er vokset støt, siden denne sportsgren
blev taget på programmet.
Set i forhold til de andre mere klassiske boldspilsdiscipliner,
som indendørs volleyball, håndbold m.v., gør det faktum, at
holdet kun består af 2-3 mand, at niveauet indenfor beachvolley
næsten altid er rimeligt højt, idet det er lettere at finde egnede
spillere, og mange hold har derfor også været indblandet i kampen om topplaceringerne.
Kvalifikationsstævne ØST blev afholdt af Vordingborg Garnisons Idrætsforening, der havde fået faciliteter stillet til rådighed på Bogø, og kvalifikationsstævne VEST blev afholdt af Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup.

Fra finalestævnet i beachvolley i SI-Centret ved Rødekro med Haderslev Garnisons
Idrætsforening som arrangør
På trods af nogle forholdsvis kølige dage blev der spillet mange gode kampe, og det var hold
med et højt spillemæssigt niveau, der gik videre til finalestævnet.
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Finalestævnet blev afviklet med Haderslev Garnisons Idrætsforening som arrangør, og en
solrig og vindstille dag, samt et rigtigt flot baneanlæg, skabte perfekte rammer for arrangementet.
I herrerækken blev det i den sidste ende Kongens Artilleriregiments Idrætsforenings (KARI)
1. hold, der trak det længste strå i finalekampen imod Fredericia Garnisons Idrætsforening
(FAGI) og tredjepladsen blev besat af KARIs 2. hold efter en meget tæt og velspillet kamp
imod Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI).
Også på damesiden blev der spillet nogle gode og tætte kampe, men til sidst viste holdet fra
FAGI sig som det stærkeste og erobrede førstepladsen med Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup på andenpladsen og Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk på tredjepladsen.
Efterfølgende måtte KARI dog aflevere bronzeplaketten til HOI, da det viste sig, at en af spillerne fra KARI ikke var medlem af DMI. Grundet administrative forhold i den lokale idrætsforening ved spillerens overgang fra værnepligt til kontraktansættelse. Allerede ved de indendørs kvalifikationsstævner i år, har der igen været problemer med medlemskaberne for de
spillere der har deltaget, så lad der herfra lyde en indtrængende opfordring til alle idrætsforeningerne:
Kontroller jeres spilleres medlemsforhold inden I tager afsted til DMI's stævner
Det er utroligt ærgerligt, at skulle aflevere en god placering fordi en spiller - ofte uden at vide
det selv - ikke har sit medlemsforhold i orden.
Fra udvalgets side skal til slut lyde en stor tak til DMI og især boldspilsudvalget, som har en
væsentlig del af æren for, at sæsonen 2001 er forløbet så tilfredsstillende som den er, og med
ønsket om et fortsat godt samarbejde i 2002 byder vi den nye sæson velkommen.
VOLLEYBALL
Af premierløjtnant Michael Hemmingsen.
Finalestævnet blev afholdt i Holtehallerne den 31. januar med Idrætsforening for Forsvaret i
Vedbæk (IFV) som arrangør. Stævnet igennem herskede der en god stemning holdene imellem. Denne gode stemning blev krydret med godt spil og nogle spændende kampe.
Damerækken:
I damerækken deltog alle syv tilmeldte hold i finalestævnet, og efter en lang turnering havde
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI), Skive Militære Idrætsforening (SMI), Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) og Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) kvalificeret sig
til de to semifinaler. FAGI skulle møde SMI og IFK havde fornøjelsen af IVG.
De to semifinaler blev utroligt spændende og især opgøret mellem FAGI og SMI var en gyser.
Kampen endte med en smal 2-1 sejr til pigerne fra Fredericia. Den anden semifinale blev ligeledes tæt, men IFK kunne trække sig sejrrigt ud af dysten med en 2-0 sejr.
Kampen om bronzemedaljerne blev vundet af SMI med en klar 2-0 sejr over IVG.
Finalen blev turneringens bedste kamp. Pigerne fra FAGI og IFK viste utrolig flot spil, og
levede helt klart op til deres topseedninger. Kampen sluttede 2-1 til FAGI, men kunne lige så
vel være endt med IFK som sejrherre.
Samlet resultat: 1. Fredericia Garnisons Idrætsforening
2. Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3. Skive Militære Idrætsforening
Herrerækken:
I de seneste år har herreturneringen været domineret af især to hold, HOI og FAGI. Disse to
hold blev derfor placeret i hver sin pulje. Begge puljer blev præget af teknisk flot volley samt
nogle overraskende resultater.
I pulje 1 skal det nævnes, at alle tre hold HOI, Trænregimentets Idrætsforening (TRRI) og
Kongens Artilleriregements Idrætsforeing (KARI) vandt en kamp hver, men grundet lav pointscore blev HOI sorteper og gik ikke videre til semifinalerne.
IFK vandt begge deres kampe i den anden pulje. Herfra gik FAGI ligeledes videre med en sejr
over værterne fra IFV.
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I semifinalerne vandt IFK og TRRI over henholdsvis KARI og FAGI, med 2-1 og 2-0.
Bronzefinalen blev vundet 2-0 af FAGI over KARI, men begge hold fik vist at de kunne spille
volley på et højt niveau.
I finalen løb herrerne fra Karup ind i deres første nederlag. Det blev 2-0 til TRRI i en tæt og
meget velspillet kamp.
Samlet resultat: 1. Trænregimentets Idrætsforening
2. Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3. Fredericia Garnisons Idrætsforening

FELTSPORTSUDVALGET
GENERELT
Af chefsergent Erling Lundsgaard, formand
År 2001 var et rigtigt godt år for feltsportsudvalget.
Efter vel overståede jubilæumsarrangementer i 2000, hvor vi afviklede det
50. danmarksmesterskab i feltsport og det 25. forbundsmesterskab i feltkonkurrence var vi klar til 2001 med nye kræfter.
At Danmark får medaljer hver gang vi er til europamesterskaber i biathlon
orientering er i sig selv en kæmpe præstation, hvilket heller ikke kunne lade
sig gøre uden en flok velmotiverede, supertrænede og engagerede unge mennesker, for hvem
biathlon orientering er næsten hele deres liv.
Således vandt Ulrik Staugaard i 2001 i Nokia i Finland sølv i den individuelle konkurrence i
et helt ekstremt svært terræn, hvor selv den danske civile orienteringselite havde problemer
med at klare strabadserne i samme periode.
Disse resultater er en følge af det store engagement vore mange arrangører og DMI-foreninger
lægger i at gennemføre danmarksmesterskaber i biathlon orientering, New Line Cup (kredsmesterskaber) og Åbent Militært Mesterskab hvert år.
Dette alene for at følge op på en udvikling og et engagement for de mange, der ønsker at dyrke denne fantastisk fine idræt.
Feltsportsudvalget har således til opgave – ikke blot at lave en turnering efter fastsatte love og
regler – men selv at udvikle og udarbejde love og regler til de idrætter Dansk Militært Idrætsforbund er specialforbund for. Først derefter kan Feltsportsudvalget gå i gang med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af de nødvendige stævner.
DANMARKS MESTERSKABERNE I BIATHLON ORIENTERING 2001
Det danske mesterskab i orienterings biathlon 2001 blev afviklet den 26. og 27. april 2001.
Stedet var Rømø, og arrangør var Haderslev Garnisons Idrætsforening, som havde sat kaptajn
Mogens Søgård fra Fredericia Garnisons Idrætsforening og Telegrafregimentet på opgaven
som stævneleder.
Da Rømø ligger langt fra militær indkvarteringsmulighed, blev det meget tidligt besluttet at
anvende Hotel Kommandørgården på Rømø til indkvartering og bespisning, således at man
kunne spare den lange transport frem og tilbage hver dag. Beslutningen betød, at deltagerne
måtte betale et mindre beløb ekstra for overnatning.
Konkurrencerne blev afholdt i Rømø Klitplantage på den sydlige del af øen. Seniorsergent
Jens Peter Jensen, Haderslev Garnisons Idrætsforening var banelægger, og han havde lagt
nogle særdeles gode baner. Dette gælder både individuelt, punktorientering og stafet.
Stævnepladsen med skydebanen var lagt på en mark på vestsiden af plantagen. Landmanden
havde ladet sine køer gå der lidt for længe, set med vore øjne.
Skydningen blev med sikker hånd ledet af seniorsergent Carsten Wiinholt, Sønderborg Garnisons Idrætsforening i spidsen for et hold SG-elever fra Hærens Sergentskole i Sønderborg.
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Herved indhøstedes gode erfaringer før Hærens Sergentskole skulle være vært for Militære
Nordiske Mesterskaber i Biathlon Orientering i Sønderborg en måned senere.
Stævneleder Mogens Søgård og hans mange hjælpere kan se tilbage på et særdeles godt og
vel gennemført stævne med nogle - for deltagerne fair og krævende konkurrencer.
Eneste minus var at Hotellet ikke helt havde forstået, hvor meget toptrænede atleter spiser.
Vinder i seniorklassen blev:
Hos herrerne: Bjarne Hoffmann Kolding OK, og hos damerne Tina Haarup Idrætsforeningen
Flyvestation Karup.
Stafet: Herrer og damer Trænregimentets Idrætsforening.

Vinderne af DM stafet på Rømø fra Trænregimentets Idrætsforening i Aalborg.
Fra venstre: Jørn Svensen, Morten Netteberg og Jan Møller.
Et særdeles godt og vel gennemført stævne, som deltagerne vil huske for nogle pragtfulde ture
i skoven, samt de mange ”koklatter” og den barske vestenvind på stævnepladsen.
En stor tak til Haderslev Garnisons Idrætsforening, Fredericia Garnisons Idrætsforening, Sønderborg Garnisons Idrætsforening, samt Telegrafregimentet og Hærens Sergentskole for deres
støtte til en flot gennemførelse at dette stævne.
DANMARKS- OG FORBUNDSMESTERSKABERNE I FELTSPORT
Afviklingen af mesterskaberne var lagt i hænderne på Kongens Artilleriregiments Idrætsforening med god støtte fra regimentet. Stævnet fandt sted den 31. august 2001 i Jægerspris skydeområde og den nærliggende Jægerspris Nordskov og var begunstiget af meget fint vejr.
Disciplinerne udgik fra stævnepladsen i den nordlige del af området og var lagt, så deltagerne
kunne gå rundt til de forskellige disciplinstandpladser. Kun mellem håndgranatbanerne og ud
til start/mål for orienteringsløb var der indlagt et kort transportstræk i kleinbusser.
Arrangementet fungerede meget fint uden de store forsinkelser. Langt de fleste deltagere udtrykte tilfredshed med de korte afstande mellem disciplinerne og var i det hele taget tilfredse
med stævnets hele afvikling.
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Kongens Artilleriregiments Idrætsforening råder for tiden kun over et fåtal af personel med
kendskab til afvikling af stævner som dette. Stævne- og konkurrenceleder, kaptajn P. E. Christiansen, havde da også trukket ekspertise til fra andre enheder – og ikke mindst pensioneret
personel, som gerne giver en hånd med, når lejlighed bydes.
Stævneafslutning med præmieoverrækkelse fandt sted på stævnepladsen med regimentschefen, oberst Anders Olesen og borgmester Finn Jensen Jægerspris.
Danmarksmester, individuelt blev Ulrik Staugaard fra Reserveofficersforeningen i Danmarks
Københavns Kreds (ROID/KK).
Danmarksmesterskabet, hold blev vundet af ROID/KK med Ulrik Staugaard, Kai N. Villadsen og Kent Pihl på holdet. Til lykke med det!
Umiddelbart herefter overrakte forretningsudvalgsrepræsentant for Dansk Militært Idrætsforbund, kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius erindringsgaver til stævnelederen og lederen af stævnekontoret, seniorsergent Trine Bro, som anerkendelse for vel udført arbejde.
Oberst Anders Olesen afsluttede stævnet med en tak til alle involverede – herunder også deltagerne.
Et godt og udbytterigt stævne, som deltagerne vil huske for stævnet med et fint flow i afviklingen.
DANMARKS DELTAGELSE I EUROPAMESTERSKABERNE I BIATHLON ORIENTERING I FINLAND
Torsdag den 2. august 2001 kl. 1435 samledes det danske landshold på Pirkkala Airport ved
Tampere for samlet at køre til Europamesterskaberne i biathlon orienteering.
Kaj Wagener, observatør for eliteudvalget, Erling Lundsgaard, delegationsleder
Hans Frederiksen , materielmester og træner, Kim Eg, holdleder og træner
Og følgende deltagere: Jan Møller, Morten Netteberg, Ulrik Staugaard, Jes Mose Jensen , Anders Bøstrup, Martin Søvang, Mette Møller Nielsen, Gitte Møller, Tina Haarup og Nina
Hoffmann.
Deltagerne samledes i lufthavnen efter at være ankommet med forskellige fly til Pirkkala Airport ved Tampere. Flytransporten var bestilt og gennemført i nært, godt og billigt samarbejde
med FINNAIR. Turen Kastrup-Tampere via Helsinki,
Undertegnede havde lejet 3 biler ved AVIS, der stod klar i lufthavnen ved ankomst.
3 almindelige personvogne er ikke tilstrækkeligt til 14 personer med udrustning, våben og
ammunition. Minibusser var ikke her muligt at leje , da ALLE lande (ca. 40) ved VM i Orienteringløb havde lejet disse for lang tid siden. Så uden hjælp fra Ulla Møller, der også havde
lejet en personvogn og hjalp med transporten, måtte vi havde lejet en ekstra vogn!
Indkvarteringen foregik fra 2. – 4. august 2001 på Vammala Garnison (en lille by med ca.
15.000 indbyggere ca. 50 km vest/sydvest for Tampere). En mindre gymnastiksal var midlertidigt omdannet til indkvartering for herrerne. Damerne var indkvarteret på 2 – 4 mandsstuer.
Alle på hårde militærsenge med gammeldags tæpper og lagner. Indkvarteringen var gratis.
Torsdag aften var holdet samlet på restaurant for at få stillet den værste sult.
Ved morgenmaden kunne hver enkelt samle sig en madpakke til frokost. Fredag aften var der
en flot banquet for alle deltagere. Der var præmieoverrækkelse for den individuelle konkurrence i forbindelse med banquetén.
Vejret artede sig med temperaturer mellem 12o og 19o. Sol med enkelte skyer. Regnvejret
startede da vi gik om bord på flyet på vej hjem.
Den individuelle konkurrence foregik fredag den 3. august 2001 på Nokia Shooting Center ca.
20 km vest for Tampere. Der var indkaldt til holdledermøde kl. 1000, hvori deltog den danske
holdleder Kim Eg og Kaj Wagener som observatør. Indskydning startede kl. 1100. Og den
individuelle konkurrence startede kl. 1300.
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Mesterskaberne var samtidig officielle finske mesterskaber i biathlon orientering.
Der var indbudt til konkurrence i klasserne: M16, M18, M20, M21, M35, M 40, M45, M50,
M55, M60 og W16, W18, W20, W21, W35, W45 og W50.
Under særdeles vanskelige og meget specielle finske forhold - vandt Ulrik Staugaard sølvmedalje i den individuelle konkurrence ved europamesterskaberne i Biathlon Orientering efter
den svenske brandmand Stanley Pettersson der vandt guld, og med finnen Raimo Turtinen på
tredjepladsen.
Set i perspektivet af de danske orienteringsløberes præstationer ved verdensmesterskaberne i
samme uge i samme type terræner, er det en kæmpe præstation Ulrik herved leverede.
Der var indkaldt til møde i European Biathlon Orienteering Federations (EBOF) council fredag kl. 1800. På mødet blev flere emner behandlet til indstilling til EBOF federations generel
assambly, hvor følgende blev vedtaget.:
For at markedsføre biathlon orientering vedtoges fremover, at indføre
- Sprint konkurrence 1. dag.
- Individuel konkurrence 2. dag
- Biathlon orientering stafet 3. dag.
Fra 2002, hvor mesterskaberne foregår i Strängnäs i Sverige (ca. 80 km. Vest for Stockholm)
gennemføres de første officielle europamesterskaber i sprint. Hvilket vil fremgå af ny indbydelse de enkelte lande vil modtage.(foreløbig indbydelse til EM 28. –31. juli 2002.

Markedsføring af Dansk Militært Idrætsforbund og vores sport er meget vigtig
i disse år. Billedet er taget i Aalborg-Hallen ved DIF-konferencen i december 2000.
Det blev ligeledes besluttet at markedsføre sporten ved en direkte kontakt til forskellige lande,
således:
Finland kontakter:
Rusland, Schweiz og Polen
Sverige kontakter:
England, Tjekkiet , Tyrkiet
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Norge kontakter:
Østrig, Tyskland og evt. Frankrig
Danmark kontakter:
Holland og Belgien
Letland kontakter:
Estland og Litauen
Danmark havde fremsat forslag om at KUN officielle deltagere fra de enkelte lande kunne
deltage i europamesterskaberne, hvilket der var meget stor enighed om, men at man ville vente et eller to år og se på udviklingen. Det blev samtidig besluttet at hvert land foreløbig kan
stille med 10 herrer og 10 damer.
General Kalervo Sipi Finland blev genvalgt som Chairman, og undertegnede valgt som Vice
Chairman under EBOF.
Øvrige medlemmer Olav Kvaslerud, Norge, Hans Wickbom, Sverige, Juris Kokins, Letland
og Kai Villadsen, Danmark som sekretær.
Generelt et meget vel gennemført stævne, som vi kender det i Danmark – og med samme problemer ved pointudregning og præmieoverrækkelse som vi før har set. Alt dog uden den store
betydning for et fantastisk godt stævne - under meget rå og vanskelige terrænforhold, som
kun er kendt i specielle områder i Finland og Norge.
Et stævne, der må give dansk biathlon orientering et yderligere kæmpelift som hørende til
blandt verdens bedste inden for denne disciplin.
AFSLUTNING
DMIs eliteudvalg sender en delegation til Holland/Belgien med materiel (skiver, våben m.v.)
for at introducere biathlon orientering 11. - 14. april 2002. Det er således tanken at invitere
disse lande med til DM i Nordsjælland 2. – 3. maj 2002 som et led i at skaffe flere lande med
til europamesterskaberne.
Året sluttede med, at Ulrik Staugaard for sine usædvanlige store præstationer i 2001 blev indstillet til ”Årets Fund 2001” på Politikken.
New Line Cup fortsætter i 2002 under samme vilkår som i 2001, men det kræver, at vi markedsfører vores idræt endnu kraftigere end før, hvilket Jan Møller har lovet at arbejde med.
Den opmærksomme læser vil nok se, at jeg konsekvent skriver biathlon orientering, hvilket
fremover er den officielle betegnelse for tidligere orienteringsbiathlon og feltkonkurrence.
DMI barsler i øjeblikket med en ændret organisation, hvor man samler DM-idrætterne under
et samlet udvalg. Det vil sige, at militær femkamp, feltsport og biathlon orientering samles
under et udvalg med en formand.
Som afslutning på denne beretning, skal nævnes, at dette bliver min sidste beretning, idet jeg i
skrivende stund er valgt ind i kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune, og der fået til
opgave, at være formand for Teknisk Udvalg. Dette er en meget krævende post – arbejdsmæssigt - i en by med over 30 000 indbyggere.
Jeg giver således denne spændende opgave - som formand for feltsportsudvalget - videre til
den afløser repræsentantskabet vælger. Da tjenesten fortsat skal passes glæder jeg mig fremover, til blot at være blandt de nydende deltagere i vores dejlige idræt.
Jeg vil gerne herigennem benytte lejligheden til at takke de mange, der gennem årene har
hjulpet feltsportsudvalget frem til det idrætten er i dag.
Det er mit håb at biathlon orientering med dens helt igennem militære, feltmæssige islæt, - at
kunne løbe, skyde og finde vej – også må blive en af fremtidens idrætter, i Dansk Militært
Idrætsforbund.
Til slut vil jeg gerne takke alle for et godt samarbejde i årets løb. Ikke mindst til de idrætsforeninger, der ofte stiller mange frivillige ressourcer til rådighed, både hverdage og weekender
for gennemførelse af vore mange aktiviteter. Uden Jeres helt igennem store hjælpsomhed,
ville vor idræt have meget svære betingelser. Tak til sponsorer og hjælpsomme tjenestesteder,
samt en stor tak til ”Pressen”. Også en stor tak til medlemmerne af feltsportsudvalget og eliteudvalget for et konstruktivt og godt samarbejde i årets løb.
Jeg ønsker alle god vind fremover!
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FLERKAMPUDVALGET
MILITÆR FEMKAMP
Af major Eddie A.Nielsen, formand
Danmarks- og Forbundsmesterskaber i Militær Femkamp blev gennemført ved Gardehusarregimentet i perioden 12. – 14. september med Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening
som arrangør.
Mesterskaberne blev gennemført med de bedst tænkelige rammer for de 31 deltagende femkæmpere, hvilket resultaterne også klart viste.
Af resultater skal nævnes, at Danmarks- og Forbundsmestre blev:
Mænd: Overkonstabel-R
Brian Daasbjerg, Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Kvinder: Sergent-R Janne Justesen, Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening
Holdkonkurrence mænd: Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Udvalget vil gerne rette en tak til Slagelse & Næstved Garnisoners Idrætsforening og Gardehusarregimentet for gennemførelse af mesterskaberne. En speciel tak skal rettes til premierløjtnant Steen Wegener, der som konkurrenceleder havde tilrettelagt konkurrencen på meget
tilfredsstillende måde.
Når vi ser på landsholdene, så har de i 2001 opnået særdeles flotte resultater. Resultaterne
havde vi regnet med kunne give en større grad af støtte til de enkelte
deltagere. Dette blev indledningsvis ikke givet, men holdstøtte til de to
landshold (kvinder/herrer) blev ydet således at der er gives tilskud til
psykologbistand, ernæringsvejledning, fysioterapi samt lønning til ekstern kastetræner. Udvalget håber på at den individuelle støtte falder på
plads, men vi er klar over Team Danmarks meget klare prioritering af
de forskellige specialforbunds eliteplan som skal udarbejdes, for at der
kan udløses støtte.
Mesterskaberne i 2002 gennemføres i perioden 20. - 25. maj i Rønne
med Bornholms Værns Idrætsforening som arrangør. For at stimulere interessen for vore
Danmarksmesterskaber, er konkurrencen samtidig internationale mesterskaber med deltagere
fra 11 nationer.

TRIATHLON og DUATHLON
Af major Varny S. Vestergaard
Forbundsmesterskaberne blev
afviklet den 23. august med
den nye Flyvestation Skalstrups Idrætsforening som arrangør. Stævnet var godt tilrettelagt og sammenfaldende
med perfekt vejr var det en
god oplevelse for alle.
Stævneplads, skiftezone og
baner var henlagt til området i
og omkring Borrevejle Vig.
Med en vandtemperatur på over 20 grader og let vind var der ideelle forhold for de fremmødte
66 deltagere, fordelt med 27 individuelle triathleter, 21 duathleter og 6 triathlon stafethold.
Distancerne var de samme som sidste år: 750 meter svømning, 25 km cykling efterfulgt af 6
km løb i triathlon og i duathlon 6 km løb, 25 km cykling og sluttelig 3 km løb.
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Deltagerantallet og tilkendegivelser fra deltagerne bekræfter at distancerne nu har den rigtige
længde. På ny anvendtes elektronisk tidtagning med et civilt firma og dette muliggjorde igen
en særdeles hurtig resultatformidling trods konkurrencernes samtidige gennemførelse. Dette
bevirkede, at der 15 minutter efter sidste deltagers passage af mållinien kunne gennemføres
præmieoverrækkelse med samtlige deltagere.

I år 2002 er Idrætsforeningen for Flyvestation Karup arrangør af mesterskaberne, og om muligt vil der her for første gang blive gennemført svømning i bassin.
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IDRÆTSUDVALGET
GENERELT
Af major Finn H.Rasmussen, formand
Idrætsgrene under Idrætstudvalget har i det forløbne år afviklet deres finalestævner på god
sportslig vis. Der har til de fleste af finalestævner været god tilslutning.
Det blev også i år afholdt såvel DMI- som Forsvarets- og de operative kommandoers mesterskaber i cross country på samme dag, med Bornholms Værns Idrætsforening som arrangør.
Det var sidste gang det forekom, det har vist sig at være en for stor og kompleks opgave for
foreningerne, så fremover vil der kun være DMI mesterkaber.
Atter i år er der gennemført medlemskontrol i forbindelse med afvikling af stævner. Der er
fortsat for mange som tilmeldes et stævne, der ikke er medlem af den forening de stiller op
for, for ikke at tale om de mange der ikke er medlem af en idrætsforening. En del er i forbindelse med skift af tjenestested ikke indmeldt i det nye tjenestesteds idrætsforening. Jeg skal
opfordre foreningerne til at kontrollere deres medlemskartotek for at sikre sig, at de der tilmeldes et stævne er berettigede til at stille op.
Tak til Idrætsforeningerne og tjenestestederne for gode og velafviklede finalestævner.
Tak til udvalgene og deres medlemmer for en god indsats i 2001.

ATLETIK OG CROSS COUNTRY
Af major Erik Andersen
Forbundsmesterskaberne i atletik og cross country blev i år afviklet den 16. og 17. august på
solskinsøen Bornholm med Bornholms Værns Idrætsforening (BVI) som arrangør.
Mesterskaberne i år skulle oprindeligt have været henlagt til Dronningens Livregiments
Idrætsforening (DRLRI) i Aalborg, men i forbindelse med omstruktureringen af hæren og
hermed nedlæggelse af DRLR, kunne dette af gode grunde ikke lade sig gøre. En ny arrangør
blev efterlyst og ved tilbageblik kunne atletikudvalget pege på (BVI), der i 1998 afholdte et
vellykket arrangement, hvorfor det var nærliggende at forespørge Bornholm, om de igen kunne forestå arrangementet. BVI indvilgede i at tage stævnet i år, idet erfaringerne fra 1998 stadig var i frisk erindring.
Cross country blev afviklet på øvelsespladsen. Banen var den kendte fra 1998 og var afvekslende og havde en tilpas sværhedsgrad. Arrangørerne havde i år ”krydret” banen med lidt
ekstra kunstige forhindringer i form af halmballer, hvilket gjorde den mere krævende.
Cross country blev i år afviklet som en kombination af forbunds-, forsvars- og værnsmesterskaber. Denne kombination er teoretisk god, idet afviklingen af stævner reduceres, hvilket alle
kan gå ind for. Men i praksis er denne kombination mindre hensigtsmæssig, idet det kræver
streng disciplin ved tilmeldingen af deltagerne for at få dem kategoriseret og indplaceret korrekt. Det må desværre konstateres, at tilmeldingsdisciplinen ikke var gennemført ud i detaljen,
hvilket gjorde udredningsarbejdet for arrangøren unødigt stort. Kombinationen havde yderligere den skævvridning, at en deltager, der deltog i et løb kunne få tildelt 4 præmier (Eks.: en
2. præmie i forbundsmesterskabet, en 2. præmie i forsvarsmesterskabet, en 2. præmie i
værnsmesterskabet og endelig en 2. præmie for hold i forbundsmesterskabet), hvilket virker
meget ulogisk.
Løbet blev afviklet i strålende solskin med en temperatur på ca. 30 grader, hvilket stillede
store krav til deltagerne, især dem der skulle deltage i flere løb.
Arrangementet blev afviklet til alles tilfredshed.
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Atletikstævnet var henlagt til Rønne Stadion og arrangørerne havde entreret med civile atletikfolk til afvikling af disciplinerne, hvilket fungerede tilfredsstillende. Antallet af deltagere
var bedre end sidste år (67 kontra 30), men antallet er stadig af en størrelse, der vækker bekymring for fortsat afholdelse af atletikstævnet. Atletikudvalget skal på det kraftigste opfordre
idrætsforeningerne til at gøre en indsats for at få flere deltagere til denne stolte idrætsdisciplin. Atletikudvalget vurderer, at der i 2002 skal være minimum 100 deltagere for at stævnet
gennemføres, idet et mindre antal ikke vurderes at stå mål med de ressourcer, der skal til for at
afvikle et sådant stævne.
Stævnet blev afviklet i gråvejr, men dog tørvejr og med en temperatur, der var behagelig for
deltagerne. På trods af de forholdsvis få deltagere blev konkurrencerne i de enkelte discipliner
gennemført med fast vilje fra deltagernes side og der var mange tætte og spændende opløb.
Arrangementet blev afviklet til alles tilfredshed.
Bornholm levede op til sit ry som solskinsøen. Årets cross country- og atletikstævne blev afviklet i perfekte rammer. Tak til arrangøren BVI og de personer, der gjorde dette stævne vellykket.
Atletikudvalget glæder sig til næste års stævne, der afvikles i Skive med Idrætsforeningen
Skive Garnison (ISG) som arrangør. Mød talstærkt op!!

FALDSKÆRMSUDVALGET
Af Seniorsergent Mike Petersen
Dette udvalg har i 2001 bestået af oversergent Lars Bo Willumsen, hæren – oversergent Bjørn Stephensen, flyve-våbnet
og seniorsergent Mike Petersen, hæren.
Forbundsmesterskabet 2001 blev afviklet den 6. til .8 juni på
Flyvestation Karup med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør.
Der var mødt 18 hold som deltog både i præcisions- og formationsspring. Det er det største deltagerantal nogensinde og
udvalget kan med stor tilfredshed konkludere at forårets træningssamling giver flere deltagere lyst til at stille op til Forbundsmesterskabet.
Trods flere forsøg lykkedes det ikke at få afviklet præcisionskonkurrencen pga. for megen
vind, men formationskonkurrencen blev afviklet på maximum runder.
Udvalget afholdt igen et kursus/træningssamling på Maribo flyveplads i dagene 29. til 31. maj
i samarbejde med Vordingborg Garnisons Idrætsforening og den lokale klub Københavns
Faldskærms Klub, Falcon. Der var 41 springere, heraf 10 nye elever. Denne træningssamling
består af teorilektioner i de forskellige discipliner, efterfulgt af spring, som optages på video
til efterfølgende kritik.
Igen havde DMI velvilligt tildelt kr. 20.000,- til dette kursus.
Forbundsmesterskabet i 2002 afvikles i Værløse 28. til 30. maj.
Udvalget byder velkommen til seniorsergent Karsten Hansen, hæren, som er indtrådt i udvalget.
Andre opgaver: Afvikle en træningssamling.
Finde nye springere til det militære landshold.
Finde arrangører til at afvikle Forbundsmesterskabet.
På udvalgets vegne, vil jeg takke alle berørte parter for god og positiv støtte i 2001 og ser
frem til forsat godt samarbejde i det nye år.
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FÆGTNING
Af kaptajn Hasse Blumensaadt
Generelt
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) arrangerede DMI landsfægtestævne på kårde,
individuel og Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) DMI landsstævne på kårde, hold. Arrangementerne blev tilrettelagt og gennemført med god støtte fra såvel DANILOG som enheder i
Oksbøllejren.
Begge stævner blev gennemført gnidningsfrit. En stor tak til fægtningens “rejsehold” med nu
pensioneret seniorsergent Schleef fra Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup i spidsen.
Stævnerne blev bl.a. overværet af formanden for Dansk Fægte-Forbund, Erik Møller-Andersen.

Fægternes tro følgesvend og materielmester Gert Blinge i arbejde
Landsfægtestævnet på kårde, individuel
Stævnet blev gennemført af Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) 14. og 15. marts.
Stævnet blev afholdt i gymnastiksalen på Islingeskolen i Vordingborg. 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, der trofast stillede sig tilrådighed for
den militære fægtning. En særlig tak til VGI for den flotte stævneåbning samt for den gode
”karrysuppe”.
Der deltog i alt 33 fægtere i stævnet, heraf 7 damer.
Efter indledende runde, der blev fægtet over begge dage, blev der fægtet finalerunde. Efter
spændende semifinale- og finalekampe, der blev fægtet med et højt fægteteknisk niveau.
Talentpokalen, der udleveres til bedste nye fægter, blev tildelt:
Overkonstabel af 1. grad Lars Villa fra
Slagelse & Næstved Garnisoners Idrætsforening.
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Landsfægtestævnet på kårde, hold
Stævnet blev gennemført af Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) den 16. november. Stævnet blev afholdt i gymnastiksalen i Oksbøllejren og åbnet af formanden for OMI, oberstløjtnant Jørgen Beier, der samtidig med at han var stævnekoordinator også var reserve på OMIs
hold.
Der var tilmeldt 14 hold fra 9 forskellige idrætsforeninger landet over. Dejligt at fægtesporten
igen er ved at brede sig til flere idrætsforeninger.
På dagen var der pga sygdom kun 13 hold, der stillede op. Igen, som sidste år, en fremgang på
to hold i forhold til 2000. Holdene blev, efter en kort instruktion, delt op i tre indledende puljer, hvor alle hold fægtede mod hinanden.
Det bedste hold og det bedste 2. hold fra hver pulje kvalificerede sig til at kæmpe om podiepladserne. I modsætning til sidste år blev der, som noget nyt, fægtet semifinaler og en decideret finale.

Efter de to semifinaler var der lagt op til to finaler, idet Slagelse & Næstved Garnisoners
Idrætsforening (SNGI) og Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) skulle mødes i kampen om
1. pladsen. Samtidig skulle holdet fra Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) og det
sammensatte hold fra Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk, Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole og SNGI kæmpe om 3. pladsen. Denne kamp var også en finale, hvor vinderen udover at blive nr. 3 også kunne kalde sig Flyvevåbensmester.
I begge ”finaler” blev der vist meget flot fægtning og resultaterne blev:
1. Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening (SNGI).
2. Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI).
3. Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS).
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Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund
Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund (DFF) har i år bl.a. omfattet at der den 2. juni blev
afholdt et åbent militært stævne på Antvorskov Kaserne (DMI OPEN), hvor der deltog 15
civile fægtere fra det ganske land.
Fægteudvalget vil i 2002 igen afholde ”DMI OPEN”. Stævnet er planlagt afholdt i weekenden
1. og 2. juni. på Antvorskov Kaserne.
I 2000 afholdt Dansk Fægte-Forbund et grundlæggende fægteinstruktørkursus. Det vil i 2002
blive fulgt op af et videregående fægteinstruktørkursus.
Endvidere kan det oplyses at der nu sidder to militære fægtere i DFF bestyrelse.
Optælling af fægtemateriel
Fægteudvalget gennemførte sidste i år, med støtte fra mange idrætsforeninger, en optælling af
fægtemateriel i forsvaret. Fægteudvalget vil primo 2002 komme rundt til de fleste tjenestesteder/foreninger i forsvaret for at gennemgå og efterse materiellet for at tilsikre, at det er i en
forsvarlig sikkerhedstilstand. Materiel der ikke bliver anvendt bliver samlet i to depoter – i
VEST på Flyvestation Skrydstrup og i ØST ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Udvalget
anmoder om at de berørte idrætsforeninger bakker op om tiltaget.
Fægtning i Forsvaret
Der er ved stævnerne i løbet af året set mange nye og gamle ansigter fra flere og flere idrætsforeninger. Fægtning i Forsvaret vurderes derfor at være inde i en positiv udvikling.
En årsag er det militære/civile samarbejde på Hærens Officersskole, der har givet kadetter og
elever på skolen mulighed for at prøve at fægte.
Fægteudvalget håber også på, at Hærens Officersskole i 2002 vil genindføre obligatorisk fægteundervisning for både kadetter og elever. Et tiltag der helt sikkert vil skabe flere militære
fægtere og som bør følges af de to andre værns officersskoler.
Afslutningsvis vil jeg på fægteudvalgets vegne takke de erfarne militære og "civile" dommere
og hjælpere, som trofast stiller sig til rådighed for den militære fægtning.
SVØMNING
Af major Keld Lavesen
Landssvømmestævnet blev i år afviklet på Søværnets Grundskole i Auderødlejren med Søværnets Idrætsforening København som arrangør. Stævnet var en del af et større stævnearrangement, hvilket gav lidt forviklinger i starten, men da disse var løst, levede stedet helt op til
de forventninger, der kræves til afvikling af sådant et stævne. Stævnearrangøren og det personel der velvilligt blev udlånt af skolen, skal her igennem have en varm tak for et velgennemført stævne.
12 foreninger havde tilmeldt sig og kunne mønstre et
deltagerantal på 79. Vi havde forventet en større deltagelse, men må nok se i øjnene, at nedlæggelse af myndigheder og dermed deres idrætsforeninger også har fået
en afsmittende virkning på deltagerantallet i DMI stævner.
Inden stævnestart kunne det konstateres, at ikke alle
tilmeldinger var nået frem. Der blev således besluttet at fravige bestemmelsen om eftertilmelding på stævnedagen. Derved kunne alle der var mødt frem komme til at svømme og det gav
også stævnet en bedre kvalitet. Det skal understreges at afvigelsen udelukkende blev foretaget
af hensyn til de fremmødte, og at der ikke blev ændret i præmietildelingen.
Stævnet blev afviklet i en særdeles god og sportslig ånd, som den vandrende speaker Egon
Persson sørgede for at tilføre en munter stemning. Det stod ret tidligt klart at vinderen af foreningsmesterskabet i år blev Jyske Dragonregiments Idrætsforening med 137 point, efterfulgt
af Forsvarets Sanitetsskoles Idrætsforening og Søværnets Idrætsforening København begge
med 87 point.
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Stævnets suveræne individuelle bedste svømmer var marineoverkonstabel Anni Jacobsen fra
Søværnets Idrætsforening København. Hun lod sig hylde ikke mindre end 5 gange på sejrsskamlens tinde og satte ny DMI rekord i 50 m fri + 50 m bjærgning i tiden 1.30.76.

Bedste individuelle herre var Sergent Anders Kilen fra Søværnets Idrætsforening Korsør som
svømmede i gruppen old boys I, med 4 førstepladser og en andenplads. Han kunne notere sig
for to DMI rekorder i 50 m fri i tiden 0.24.32 og 100 m fri i tiden 0.52.95. Han svømmede
således bedre end Jonas Tetzschner fra Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk i gruppen
herre senior, som kunne notere sig for 4 førstepladser en andenplads og to tredjeplads.
I de to holdkapsvømninger var der stor jævnbyrdighed. I løb 1, 4 x 50 meter holdmedley var
det Jydske Dragonregiments Idrætsforening, der med neglende slog Livgardens Idrætsforening med kun 32/100. I sidste løb 4 x 50 meter fri for hold var Jydske Dragonregiments
Idrætsforening igen øverst på sejrsskamlen og henviste Hærens Officersskole Idrætsforening
og Livgardens Idrætsforening til 2.- og 3.-pladsen.
Jeg håber, i 2002, at se større deltagelse den 27. september i Varde med Idrætsforeningen
Varde Garnison som arrangør.

SKYDEUDVALGET
LANDSSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap, formand
Dansk Militært Idrætsforbunds landsskyttestævne 2001 blev afviklet med Søværnets Idrætsforening som arrangør. Stævnet blev
afviklet på Hanebjerg Skyttecenter ved Hillerød (Baneskydning)
og feltskydningen blev afviklet i Jægerspris skydeter-ræn. Indkvarteringen blev på Søværnets Grundskole (SGS), der blev
rammen omkring det sociale element.
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Der var 130 deltagere og som hjælpere til baneskydning stillede SGS en deling kadetaspiranter til rådighed og feltskydningen blev afviklet med elever fra SGS skydelederkursus.
Skydningerne blev planmæssigt gennemført.
Under afvikling af Del A (militære våben) blev der skudt mange flotte resultater og pistolskydningen (M/49) blev igen i år vundet af seniorsergent Finn Elbæk fra Idrætsforeningen
Flyvestation Karup og Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup vandt også igen i år holdkonkurrencen. Geværskydningen (M/75) blev vundet af overkonstabel Poul Beck fra Livgarden og Idrætsforeningen Skive Garnison vandt holdkonkurrencen. I feltskydningen var det
igen seniorsergent Finn Elbæk fra Idrætsforeningen Flyvestation Karup, der tog en førsteplads
og Idrætsforeningen Skive Garnison vandt på hold.
Kaptajn K.K. Bredholdt blev Landsskytte 2001
og Idrætsforeningen Skive Garnison blev bedste forening.

Del B (Internationale skydeprogrammer) blev gennemført for første gang med 50 meter riffelskydning på programmet. Der var 3 deltagere på 50 meter riffel for damer og her vandt oversergent Sonia Sohnemann 60 skud liggende og flyverspecialist Jeanette Friberg vandt "sportsriffel halvmatch damer". Sammenlagt blev Jeanette Friberg bedste dameskytte på 50 meter
riffel.
Seniorsergent John Larsen fra Kongens Artilleriregiments Idrætsforening vandt grovpistol.
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup vandt igen i år begge holdskydninger på pistol og
seniorsergent John Jørgensen fra Søværnets Idrætsforening, Korsør vandt den militære hurtigskydning. John Jørgensen blev endvidere bedste pistolskytte sammenlagt.
På damesiden var Flyverspecialist Jette Moesgaard totalt dominerende, hvor hun vandt begge
discipliner på pistol og sammenlagt vandt med 148 point foran nr. 2.
På 300 meter gevær vandt premierløjtnant Lars Jepsen standardgevær og den militære hurtigskydning, så sammenlagt blev han også bedste skytte. Holdkonkurrencerne blev ikke gennemført på grund af manglende tilslutning.
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Resultatformidlingen var ikke optimal under stævnet, men resultatlisten blev udsendt kort tid
efter stævnet. En tak til Søværnets Idrætsforening, København og Jægersprislejren for et godt
stævne.
FLUGTSKYDNING
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev for første gang afviklet samtidig med Landsskyttestævnet. Søværnets Idrætsforening, København var også arrangør af dette stævne.
Stævnet blev afviklet på Gilleleje Jagtforenings baner med 148 skytter i et pragtfuldt vejr.
Igen et DMI forbundsmesterskab gennemført professionelt på banerne.

En stor tak til Søværnets Idrætsforening og ikke mindst den lokale jagtforening for et godt
stævne.
GENERELT
Hvis der er skytter, der har ideer eller forslag til ændring af vores reglement så kontakt skydeudvalget. I år 2001 fik vi for første gang mulighed for at arrangere Landsskyttestævne og
flugtskyttestævne samtidig. Tilbagemelding på dette arrangement er ikke bearbejdet af skydeudvalget i skrivende stund. Til sidst en tak fra skydeudvalget til DMI bestyrelse og forretningsudvalg for et godt DMI år.

ELITEUDVALGET
Af major Peter Farver, formand
Eliteudvalgets hovedformål er, at det skal varetage forbundets interesser samt den almindelige
sagsbehandling vedrørende elitens forhold med vægten lagt på de idrætsgrene, hvor Dansk
Militært Idrætsforbund (DMI) har status som specialforbund (militær femkamp, feltsport og
biathlon orientering).
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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 èt år af gangen godkendes af DMI bestyrelse.
Handleplanen for år 2001 havde følgende prioriterede opgaver:
Informationsvirksomhed.
Informationsvirksomhed med henblik på at udbrede internt (DMI) kendskab til udvalgets arbejde var prioriteret i år 2000. Prioriteringen fastholdes, men der skal i år 2001 ligeledes arbejdes med den eksterne information, hvor specielt relationerne til Danmarks Idræts-Forbund
samt Team Danmark vægtes højt.
Samarbejde med Center For Idræt (CFI).
En væsentlig ekstern samarbejdspartner i relation til elitearbejdet er CFI. Eliteudvalget skal
således målrettet søge at etablere de nødvendige kontakter og samarbejdsrelationer til CFI
m.h.p. at skabe forudsætning for en smidig og konstruktiv informationsudveksling herunder
problemløsning mellem DMI elite og de militære landshold.
(Punktet er med samme ordlyd overført fra ”Handleplan 2000”).
Som et nyt tiltag er en væsentlig del af det tilskud, DMI normalt overfører til CFI til brug i
f.m. landholdsarbejde, tilgået DMI Eliteudvalg. Der er således tilført eliteudvalget midler, der
kan disponeres inden for udvalgets ansvarsområde. Efter ansøgning kan CFI stadig komme i
betragtning til disse midler. Ordningen er ny, og den skal have særlig bevågenhed i 2001.
Biathlon orientering.
Biathlon orientering er en af de idrætsgrene, hvor DMI har status som specialforbund.
På baggrund af Eliteudvalgets arbejde i år 2000 blev det bestemt, at DMI frem til og med år
2002 deltager med 1 dame- og 1 herrehold samt 1 træner og 1 holdleder i de årlige Europamesterskaber under EBOF. Den økonomiske side af deltagelsen forvaltes af Eliteudvalget.
Feltsportsudvalget er af eliteudvalget blevet bedt om at komme med udkast til præsentationsmateriale (biathlon orientering) til brug i f.m. markedsføring af sporten, herunder orientering
af DIF samt Team Danmark om DMI engagement på landsholdsplan.
Projektet skal færdiggøres i år 2001.
På baggrund af ovenstående fastholdes prioriteringen af arbejdet med biathlon orientering fra
2000 ind i år 2001.
Landshold generelt.
På baggrund af DMI nye officielle landshold i biathlon orientering er der rejst en række
spørgsmål vedr. forvaltningen af landsholdene generelt. Eliteudvalget skal i 2001 undersøge,
hvorvidt der er behov for en klarificering af forvaltningspraksis, herunder undersøge behovet
for at udarbejde et særligt afsnit i DMI reglementet vedr. dette emne.
Mødevirksomhed.
Eliteudvalget bemyndiges til at afholde de nødvendige møder m.v. for at de pålagte opgaver
kan løses. Der planlægges på 2 årlige møder.
Udvalget er bemyndiget til at sende repræsentant(er) til deltagelse i øvrige aktiviteter, såfremt
det er nødvendigt i f.m. løsning af de prioriterede opgaver. Sådanne tiltag er i omfang begrænset af det godkendte budget.
Øvrige opgaver.
At de tidligere opgaver prioriteres betyder ikke, at eliteudvalget ikke kan løse andre opgaver
inden for det definerede ansvarsområde. Sådanne opgaver løses på ad hoc basis. Der må dog
ikke være nogen tvivl om, at udvalget skal arbejde med klare prioriteringer, hvilket kan betyde, at øvrige større opgaver udskydes til år 2002.
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Som det fremgår, har der også i udvalgets andet leveår været mange emner til behandling. Det
meste af arbejdet har været koncentreret omkring biathlon orientering landsholdet, hvor udvalget har taget en lang række initiativer med det formål at strukturere forvaltningen af dette
landshold. Fastlæggelse af bruttotrup, udtagelseskriterier, afholdelse af mønstringer samt hele
den økonomiske forvaltning er alle emner, der har været til behandling i løbet af 2001. Et
konkret resultat af dette arbejde var en udtagelsesmønstring i Sverige samt efterfølgende deltagelse i Europamesterskaberne. Henset til det høje niveau blandt de danske biathleter indstillede eliteudvalget til DMI bestyrelse, at deltagelse i europamesterskaberne skulle øges til 2
herre- og 2 damehold, hvilket blev godkendt.
Det skal bemærkes, at vi i den individuelle konkurrence for herrer opnåede en meget flot 2.
plads.
Med hensyn til den generelle forvaltning af landsholdet har eliteudvalget i februar 2002 udsendt en skrivelse, der klart fastlægger retningslinierne for dette.
Med hensyn til informationsvirksomheden udarbejdede eliteudvalget skrivelser til såvel
Danmarks Idræts-Forbund som til Team Danmark, skrivelser der blev fremsendt med formand DMI som underskriver. Begge skrivelser var redegørelser for DMI arbejde med biathlon orientering og ikke mindst en introduktion til elitearbejdet på området. Ideen med på
sigt at søge om Team Danmark støtte blev ligeledes fremført, et arbejde der er besluttet videreført i udvalgets handleplan for 2002.
Eliteudvalget har ligeledes fulgt udviklingen af præsentationsmaterialet for biathlon orientering, som er udarbejdet i feltsportsudvalget. Materialet har været til udtalelse i udvalget og
samme procedure/materiale søges gennemført for femkamp og feltsport.
Udover de ovennævnte emner har en lang række enkeltsager været til behandling i eliteudvalget. Som eksempel kan nævnes forslag til lovændring vedr. omstrukturering af DMI udvalg.
Forslaget blev med en flertalsbeslutning fremsendt til DMI bestyrelse med en anbefaling.
At eliteudvalget også bliver brugt til behandling af enkeltsager på ad hoc basis er i god tråd
med filosofien bag udvalget. Udvalget er netop ment som et serviceorgan for de allerede etablerede elementer i DMI organisation, og erfaringerne indtil nu viser, at etableringen af et eliteudvalg var en rigtig beslutning.
Der blev afholdt 3 møder i 2001.
1 repræsentant fra eliteudvalget var observatør ved Europamesterskaber i biathlon orientering
i Finland.

Fra forbundsmesterskaberne i fægtning-hold den 16. november 2001 i Oksbøl med
Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør.
De mange unge tilskuere fik også mulighed for at fægte.
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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 2001 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdensmesterskaber og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) og European Biathlon Orienteering Federation (EBOF) samt Militære Nordiske
Mesterskaber (MNM) således:
Disciplin
Militær femkamp
Marinefemkamp
Orientering
Skydning
Faldskærmsudspring
Sejlsport
Biathlon-orientering

CISM - Verdensmesterskaber
Belgien
Tyrkiet
Portugal
Finland
Forenede Arab. Emir.
Canada

EBOF - Europamesterskaber

Militære Nordiske
Mesterskaber
Norge
Norge
Sverige

Finland

Norge
Danmark

Fra de internationale konkurrencer skal følgende fine resultater fremhæves:
Militær femkamp:
Ved MNM et nordisk mesterskab for herrer (individuelt) samt en 3. plads (individuelt) for
kvinder.
Biathlon orientering:
Ved civilt EM opnåedes en 2. plads for herrer, individuelt.
Ved MNM opnåedes en 2. plads for kvinder i stafet og en 3. plads for herrer på den klassiske
distance.
Skydning:
Ved CISM opnåedes en flot 3. plads (individuelt) for kvinder i 60 skud liggende.
Ved MNM opnåedes 2 nordiske mesterskaber individuelt for kvinder i hhv 60 skud liggende
samt i sportpistol . Endvidere 2 andenpladser (individuelt for kvinder) i hhv. militær hurtigskydning pistol og feltskydning på pistol.
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DMI ÅRSBERETNING 2001
SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
31. december 2001
IDRÆTSFORENING
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Dronningens Livregiments Idrætsforening (DRLRI)
Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI)
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark (FPRD)
Forsvarets Forvaltningsskoles Idrætsforening af 1998 (FOFSI)
Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening (FGSI)
Forsvarets Sanitetsskoles Idrætsforening (FSSI)
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hjemmeværnets Idrætsforening København (HIK)
Hærens Logistikskoles Idrætsforening (HLSI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Specialskoles Idrætsforening (HSPSI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IFE)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skagen (IFSK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skovhuse (IFFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Vandel (FVI)
Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk (IFV)
Idrætsforeningen Flyvestation Værløse (VIF)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Farum Garnison (IFG)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Svanemøllens Kaserne (ISK)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Idrætsforeningen UUA (IUUA)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Luftværnsgruppens Idrætsforening
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MEDLEMSTAL
184 (216)
Nedlagt i 2001
518 (592)
156 (195)
20 (20)
Nedlagt i 2001
136 (136)
879 (631)
35 (22)
265 (167)
387 (383)
3
372 (222)
650 (630)
Nedlagt i 2001
155 (200)
209 (201)
892 (714)
75 (74)
28 (30)
784 (766)
231 (230)
423 (482)
535 (482)
619 (630)
240 (241)
7 (6)
26 (31)
403 (331)
86 (87)
1802
110
367 (367)
35 (26)
150 (175)
916 (870)
86 (114)
39 (42)
376 (283)
779 (1366)
Nedlagt i 2001

DMI ÅRSBERETNING 2001
IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Næstved Garnisons Idrætsforening (NGI)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Prinsens Livregiments Idrætsforening (PRLRI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID)
Ringsted Garnisons Idrætsforening (RGI)
Sjællandske Parkområdes Idrætsforening (SPI)
Skive Militære Idrætsforening (SMI)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Slagelse & Næstved Garnisoners Idrætsforening (SNGI)
Søgårdlejrens Idrætsforening (SGLI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Trænregimentets Idrætsforening (TRRI)
Tønder Garnisons Idrætsforening (TGI)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
AFCENT VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Heidelberg Idrætsforening (HIF)

78 (78)
52 (21)
Nedlagt i 2001
151 (106)
850 (515)
Nedlagt i 2001
950 (955)
Nedlagt i 2001
135 (93)
Nedlagt i 2001
Nedlagt i 2001
1404
56(89)
800 (448)
1068 (972)
656 (644)
1129 (1171)
268 (275)
720 (601)
118 (178)
385 (385)
30 (31)
30 (32)
25 (24)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
Tallene i parentes er pr. 31.december 2000
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56 (60)
21883 (20.293)

DMI ÅRSBERETNING 2001
SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
21. april 2001
Valgt
På valg
år til år
i 2002
FORRETNINGSUDVALG:
Oberst Nils Ove Jensen, hæren, formand
Orlogskaptajn Kent G.Ravn, søværnet, kasserer
Major Ivan B.Skov, hæren
Major Peter Farver, flyvevåbnet
Major Henrik G.B.Jensen, flyvevåbnet
Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius, søværnet
Seniorsergent Margit Buhl, hæren
Generalmajor Karsten J.Møller, hæren (kommitteret)
ØVRIGE BESTYRELSE:
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren (UF)
Overkonstabel Bjarne L.Pedersen, hæren (UF)
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (UF)
Chefsergent H.Erling Lundsgaard, hæren (UF)
Kaptajn Eddie A.Nielsen, hæren (UF)
Major Finn H.Rasmussen, hæren (UF)
Major Kaj Wagener, hæren
Seniorsergent Jan Andersen, søværnet
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Premierløjtnant af reserven John Pihl, hæren
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet
Oberstløjtnant Gunner Ildor, flyvevåbnet
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor K.E.Rosgaard, flyvevåbnet
Oberst Jens Christian Lund, hæren
Kontreadmiral Paul B.Sørensen, søværnet afgik ved døden i
2001og er afløst af suppleanten, kontreadmiral Tim Sloth
Jørgensen.
SUPPLEANTER TIL AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Major Bjarne Overgaard, hæren
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND:
Oberst Jens Christian Lund, hæren, Amatør og Ordensudvalg
Major Kaj Wagener, hæren, Den Jyske Idrætshøjskole, Vejle
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Oberst Nils Ove Jensen, hæren
DANSK FÆGTE-FORBUND:
Kaptajn Hasse H.Blumensaadt, hæren
KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:
Major Ivan B.Skov, hæren
UF = Udvalgsformand
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DMI ÅRSBERETNING 2001
SKEMA 3
OVERSIGT OVER STÅENDE UDVALG M.V.
Pr. 14. februar 2002

BOLDSPILUDVALG I
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren, formand
Major Torben L.Jensen, hæren, LD/badminton
Major Kaj Ove Bendixen, hæren, LD/bordtennis
Major Claus Pieler, flyvevåbnet, LD/golf
Oberstløjtnant Niels Jørgen Bundgaard, hæren, LD/tennis

BOLDSPILUDVALG II
Overkonstabel Bjarne L.Pedersen, hæren, formand
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet, LD/fodbold
Seniorsergent Annette B.Jensen, flyvevåbnet, fodbold
Oversergent Claus Hansen, hæren, fodbold
Kaptajn Kim R.Kock, hæren, fodbold
Oversergent Mikkel A.Sabroe, hæren, LD/håndbold
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold
Kaptajn Michael P.Noe, flyvevåbnet, LD/volleyball
Premierløjtnant Jesper Skovgaard, hæren, volleyball
Premierløjtnant Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball
Assistent Anita Schønemann, hæren, volleyball

FELTSPORTSUDVALGET
Chefsergent Henrik Erling Lundsgaard, hæren, formand
Oversergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Per M.Sørensen, flyvevåbnet
Flyverspecialist Hans Frederiksen, flyvevåbnet
Kaptajn Jacob Thymann Nielsen, hæren
Kaptajn Mona Rasmussen, hæren
Seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen, hæren

FLERKAMPUDVALGET
Major Eddie A.Nielsen, hæren, formand
Major Varny S.Vestergaard, hæren, LD/tri-/duathlon
Seniorsergent Orla Mogensen, hæren
Seniorsergent Per Halberg, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Georg H.Petersen, søværnet
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren
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DMI ÅRSBERETNING 2001
IDRÆTSUDVALGET
Major Finn H.Rasmussen, hæren, formand
Major Erik Andersen, hæren, LD/atletik/cross
Kaptajnløjtnant Kim Sonne Frandsen, søværnet, atletik/cross
Kaptajn Per G.Hansen, flyvevåbnet, atletik/cross
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, LD/faldskærm
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm
Sergent Bjørn Stephensen, flyvevåbnet, faldskærm
Seniorsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm
Kaptajn Hasse H.Blumensaadt, hæren, LD/fægtning
Overkonstabel H.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, LD/svømning
Kaptajn Steen G.Brevadt, hæren, svømning
Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning
Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning

SKYDEUDVALGET
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand
Orlogskaptajn Henning Grevelund, søværnet, pistolskydning
Seniorsergent Jørgen Erlandsen, hæren, geværskydning
Seniorsergent Finn Damkjær, flyvevåbnet, pistolskydning
Major K.K.Kronskjold, hæren, geværskydning
Seniorsergent F.H.Andersen, hæren, feltskydning
Chefsergent Villy R.Hansen, flyvevåbnet, flugtskydning

HÆDERSTEGNSUDVALGET
Oberst Nils Ove Jensen, hæren, formand
Generalmajor K.E.Rosgaard, flyvevåbnet
Kontreadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Oberst Jens Christian Lund, hæren
Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær

LOVUDVALGET
Major Ivan B.Skov, hæren, formand
Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius, søværnet
Major Henrik G.B.Jensen, flyvevåbnet
Major Kaj Wagener, hæren

DOPINGKONTROLUDVALGET
Major Finn H.Rasmussen, hæren
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DMI ÅRSBERETNING 2001
KOORDINATIONSUDVALGET
Major Ivan B.Skov, hæren, formand
Orlogskaptajn Kent G.Ravn, søværnet
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren
Overkonstabel Bjarne L.Pedersen, hæren
Chefsergent Henrik Erling Lundsgaard, hæren
Major Eddie A.Nielsen, hæren
Major Finn H.Rasmussen, hæren
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Seniorsergent Jan Andersen, søværnet
Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær

ELITEUDVALGET
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Major Ivan B.Skov, hæren
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Chefsergent Henrik Erling Lundsgaard, hæren
Major Tom Petersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren, sekretær
Seniorsergent Orla Mogensen, hæren
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