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INDLEDNING
Af formand DMI, generallæge Erik Darre
Endnu et spændende år med den frivillige
idræt i Forsvaret er gået. Dansk Militært
Idrætsforbund bæres af aktive idrætsfolk
og frivillige ledere, som alle gør en kæmpe
indsats til gavn for den frivillige idræt i Forsvaret, og det er på sin plads allerede på
dette sted at bringe en meget stort tak for
denne indsats. En indsats, som i mine øjne
også er af helt uvurderlig betydning for
dansk Forsvar – både som en vigtig kulturbærer, men også som et vigtigt element til at sikre sammenhængskraft, trivsel og
velvære blandt Forsvarets ansatte. Jeg finder det derfor indlysende, at idrætten i
Forsvaret skal have en fremtrædende placering, hvor man naturligt giver mulighed
for deltagelse i DMI aktiviteter på såvel planlægnings- som deltagerside.
Året 2007 blev året, hvor DMI fik en ny protektor. Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, som siden marts 1977 har været protektor for DMI, meddelte sidst på året, at
man inden for Den Kongelige Familie ønskede et ”generationsskifte” på denne post,
og at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen var indstillet på at overtage dette protektorat. DMI skal således takke Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen for det mangeårige engagement i den frivillige militære idræt og er samtidigt dybt beæret over Hans
Kongelige Højhed Kronprinsens beslutning om fremover at varetage protektoratet for
DMI.
I 2007 har Forsvarets fortsat sin omstillingsproces som led i forsvarsaftalen 2005 –
2009. Til trods for, at oprettelsen af idrætsudvalg på tjenestestederne er videreført i
2007, kan det konstateres, at det fortsat i flere tilfælde har været vanskeligt for DMI
at etablere den nødvendige tætte kontakt til de enkelte tjenestesteder. Dette har
medført behov for en helt ekstraordinær indsats fra vores sekretariats side for at finde arrangører og lokaliteter til DMI forbundsmesterskaber og Danmarksmesterskaber. Netop den idrætsfaglige virksomhed på tjenestederne var et af de emner, som
var oppe, da vi i Forsvarets øverste ledelse drøftede tiltag, som kunne være med til
at gøre hverdagen bedre for Forsvarets ansatte. Det er meget glædeligt at kunne
konstatere, at et af tiltagene i ”Operation Bedre Hverdag” netop blev at normere yderlige 20 stillinger som idrætsledere i Forsvaret – ingen tvivl om, at disse nye idrætsledere vil være med til at optimere den helt nødvendige tætte kontakt mellem DMI og
Forsvarets tjenestesteder.
Stævnevirksomheden i 2007 er til trods for de nævnte planlægningsmæssige vanskeligheder blevet gennemført med et godt resultat. Ved lidt mere end halvdelen af
DMI mesterskabsaktiviteter kan vi, i forhold til sidste år, konstatere et stigende antal
deltagere, hvilket er glædeligt. Det er ligeledes positivt, at vi i 2007 har kunnet tælle
flere værnepligtige som deltagere i DMI stævner – det er vigtigt, at denne personelkategori også får mulighed for deltagelse i den militære frivillige idræt som et naturligt
element i deres tid i Forsvaret.
Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelse, forretningsudvalg, medarbejdere på DMI
sekretariat og ikke mindst DMI medlemsforeningers mange ildsjæle for en fornem og
dedikeret indsats til gavn for den frivillige idræt i Forsvaret.
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2007

HÆDERSTEGN

Major Kaj Wagener

Orlogskaptajn Kristen Trap

GULDEMBLEM
SG-R Thomas Jensen, Slagelse Garnisons Idrætsforening.
SSG Ole Johnsen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
SØLVEMBLEM
Kaptajn Klaus Gertsen, Ålborg Kaserners Idrætsforening
Tandlæge Peter Wulff, Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening
CIV Mette Møller Nielsen, Ålborg Kaserners Idrætsforening
ASS Anita Schønemann, Fredericia Garnisons Idrætsforening
Værkmester Finn Stuhr, Brødeskovs Idrætsforening
BRONZEEMBLEM
OS Dan Visholm Søgaard, Sønderborg Garnisons Idrætsforening
SSG Jan Nielsen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
OKS-1 Carl Erik Jensen, Fredericia Garnisons Idrætsforening.

BRONZEEMBLEM/LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP
LT Thomas Bøgeholt Lund, Jydske Dragonregiments Idrætsforening
KS Anne Katrine Stensig Andersen, Jydske Dragonregiments Idrætsforening
LT Signe Skovgaard Simonsen, Hærens Officersskoles Idrætsforening
SG Ruben Røjkjær Larsen, Hærens Officersskoles Idrætsforening
SG Sabine Hvam Pedersen, Idrætsforeningen Skive Garnison
SG Rasmus Mannerup Jørgensen,
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BIATHLON ORIENTERING
Lasse Korsbæk
Nicolai Nielsen
SKYDNING
OL Torben Nielsen
OS L.P. Dyrskjøt, Idrætsforeningen Flyvestation Ålborg
MG Anne-Mette Johansen, Jydske Dragonregiments Idrætsforening
MG A. Sode, Slagelse Garnisons Idrætsforening
SEJLSPORT
OL Finn Pauli Nielsen, Forsvarsakademiets Idrætsforening
OK Christian Gøtterup,
MJ Birger Wold
FSPC Morten Nielsen
GULDMANCHETKNAPPER
SØLVMANCHETKNAPPER

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2007
På DMI repræsentantskabsmøde den 14. april 2007 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 kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har
ydet en for den militære idræt, enten national eller international, betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2006:
Overkonstabel Mette Møller Nielsen
Ålborg Kaserners Idrætsforening.
Som begrundelse skal anføres:
Efter mange års ’nær ved og næsten’ fik vi endelig i 2006 Mette Møller Nielsen at se
på medaljeskamlen ved verdensmesterskaberne i biathlon orientering i Haanja i Estland.
Mette Møller Nielsen har dyrket orienteringsløb fra barnsben, og hendes store rutine i
denne disciplin er i dag med til at skabe fundamentet for store præstationer i biathlon
orientering. På sine gode dage, og dem har hun mange af, er Mette tillige de fleste
overlegen i punktorientering og skydning. Ved verdensmesterskaberne i Haanja i
Estland i 2006 placerede et solidt orienteringsløb, en fejlfri punktorientering og en
god skydning Mette på sølvskamlen. En meget stærk præstation.
Mette Møller Nielsen er ikke militær idrætsudøver, men hun er en meget værdig repræsentant for Dansk Militært Idrætsforbund. Hun er bundsolid i sin træning og altid
helt sat op til konkurrencer. Hun repræsenterer Danmark på yderst professionel vis i
biathlon orientering, og hun har i 2006 opnået det til dato fornemste resultat for no5

gen dansk kvindelig biathlet ved verdensmesterskaberne. Specialudvalget og ledelsen omkring DMI landshold i biathlon orientering finder det derfor vanskeligt at undgå
Mette som en værdig modtager af denne vandrepokal, der netop er indstiftet for at
påskønne en ekstraordinær indsats til gavn for Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund.
SØNDERBORGPOKALEN
Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en
for den militære idræt, enten national eller international, betydningfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For præstation i 2006 tildeles den:
SG-R Thomas Jensen
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Efter en målrettet indsats igennem flere år satte Thomas Jensen kronen på værket
ved at vinde det individuelle verdensmesterskab på sprint distancen i Biathlon Orientering 2006 i Estland.
Thomas Jensen har tidligere markeret sig endog meget fornemt for DMI ved Europamesterskaber og Verdensmesterskaber i Biathlon Orientering med flere medaljer
af forskellig karat. Også i rent militært regi har Thomas ved Nordiske Militære Mesterskaber i Biathlon Orientering og ved CISM (VM) i orientering igennem en årrække
opnået beundringsværdige resultater.
I 2006 gjorde summen af anstrengelserne så Thomas til Verdensmester. Vi har
næppe set de sidste toppræstationer fra Thomas endnu, men dette fornemme resultat for Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund bør markeres.
Sergent Thomas Jensen er en værdig verdensmester, en sportsmand i særklasse og
derfor et yderst velmotiveret emne som modtager af Sønderborgpokalen for Årets
Idrætspræstation i DMI, 2006.
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 2006 tildeles den:
Kaptajn Lars Jepsen
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Lars har igennem mange år været med på CFI riffellandshold. Ja! Vi skal helt tilbage
i 80èrne hvor Lars var med på landsholdet første gang. Lars har siden været den
skytte på holdet, som altid har bidraget med et godt humør og hjælpsomhed i forhold
til fællesskabet. Lars har været formand for støtteforeningen til landsholdet i mange
år og derved bidraget til fællesskabet.
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Ja! Lars har også til DMI landsskyttestævner vist resultater, der har været helt i top.
Det er flere gange resulteret i at Lars er draget hjem til Gardehusarernes idrætsforening med den højst opnåelige præmie på 300 meter riffelskydning.
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 2006 tildeles den:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) har i 2006 været særdeles aktiv, ikke
mindst på det arrangementsmæssige område, idet foreningen har afviklet DMI forbundsmesterskab i tennis, DMI landsskyttestævne samt danmarksmesterskaberne i
militær femkamp. Alle stævnerne er afviklet på fortrinlig vis.
JDRI har endvidere gjort sig godt gældende ved deltagelse i adskillige DMI forbunds/danmarksmesterskaber. Her skal nævnes, at foreningen blev nr. 5 med 8 points i
konkurrencen om Idrætsmærkets Vandrepokal.
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 2006 tildeles den:
Overkonstabel-1 Jette F. Andersen
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Jette har altid medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem både på eget
hold samt de øvrige hold. Jette har resultatmæssigt, været den bedste skytte i nyere
tid på skydelandsholdene, ved at hun som den eneste danske skytte har vundet
Bronze til CISM VM – ja endda hele tre gange inden for de sidste 10 år. Jette har, ud
over sin egen skydning, bidraget med mange gode ideer og tiltag, som kommer alle
holdene til gode. Derudover sætter Jette det sociale i højsædet i f. m. landsholdene
og er altid villig til at give en hånd med, når der skal løses en opgave.

IDRÆTSMÆRKETS VANDREPOKAL
Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1964.
Tildeles den idrætsforening, der i årets løb har opnået bedst samlede resultat i de af
forbundet afholdte stævner.
For indsats i 2006 tildeles den:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres at:
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Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) har i året 2006 vundet pokalen med i alt
19,5 points foran Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI), som opnåede 15,00
points. Nummer 3 blev Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN) med 14,5 points.
IFK har efterhånden vundet pokalen et antal gange. Senest i 2004.
Vinderen har scoret de opnåede points i tennis, fodbold-inde, fodbold-ude, håndbold,
duathlon, skydning, flugtskydning, feltsport og biathlon orientering.
IFK er DMI 2. største idrætsforeninger med i alt 1217 medlemmer, kun overgået
af JDRI med i alt 1259 medlemmer.

DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Orlogskaptajn Kristen Trap
Forsvarets Idrætsforening Nyholm
Som motivation for indstillingen skal anføres:
Kristen Trap har gennem mange år været medlem af Forsvarets Idrætsforening Nyholm’s (FIN),(tidligere SIF København) bestyrelse samt formand for FIN skydeudvalg.
Er pt. leder af FIN afdeling på Søværnets Grundskole (SGS). Han har i mange år
været medlem af DMI skydeudvalg, og siden 1998 formand for udvalget, og dermed
medlem af DMI bestyrelse, foruden mange andre lederhverv, bl.a. DGI amtsudvalg,
Frederiksborg Amt.
Kristen Trap har altid fået sat gang i forskellige udvalg på de af Søværnets tjenestesteder, hvor han har gjort tjeneste. Han har været initiativtager til den meget anvendte luftskydebane på SGS.
Kristen Trap har, som formand for DMI skydeudvalg, i mange år været leder af DMI
landsskyttestævner, og er fortsat leder af disse meget store stævner.
Kristen har altid været meget aktiv med at motivere andre til at dyrke idræt, og har
gennem flere år været landstræner for det militære landshold i skydning.
Kristen modtog DMI guldemblem i 2005.
OK K. Trap modtog DMI guldemblem i 2005.
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Major Kaj Wagener
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Som motivation for indstillingen skal anføres:
I de 39 år har Kaj Wagener har gjort tjeneste i Forsvaret har den frivillige idræt i Forsvaret, Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) altid været en meget stor del af hans interesseområde.
Kaj har fra sin første dag i Forsvaret altid været medlem af en idrætsforenings bestyrelse på de tjenestesteder, hvor han har gjort tjeneste. Han har været formand eller
næstformand, og er i dag næstformand i Haderslev Garnisons Idrætsforening
(HAGI). Kaj er også medlem af DMI forretningsudvalg og formand for DMI lovudvalg.
Kaj er, udover sit store engagement i ledelsesarbejdet, også en meget aktiv idrætsudøver. Han er således stadig at finde på præmiepodieerne i mange forskellige
idrætsgrene.
Kaj er en ildsjæl for idrætten, og stadig en ”motor” når det gælder gennemførelse af
Forsvarets og DMI mesterskaber.
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Blandt mange ting kan nævnes hans store arbejde i bestyrelsesregi. Her har han
bl.a. udarbejdet og vedligeholdt HAGI vedtægter og lovkompleks, ligesom han har
udarbejdet et arbejdshæfte til stor gavn for alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
Kaj er en god kammerat og leder. Altid smilende med en frisk bemærkning, og er
utrættelig i sit arbejde. Han er god til at motivere alt personel til at deltage i idrætsarrangementer, både i DMI, i Forsvarets samt i civile foreninger i lokalområdet regi.
I de senere år har Kajs store interesse og indsats for senioridrætten været medvirkende til at få mange ”modne” medlemmer i gang igen. Her har han også været en
primus motor i at få disse medlemmer til at deltage i DMI mesterskaber og andre aktiviteter.
Kaj modtog DMI guldemblem i 1995.
MJ K. Wagener modtog DMI guldemblem i 1996.

DMI guldemblem til
Sergent af reserven Thomas Jensen
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Som motivation for indstillingen skal anføres:
Thomas Jensen er aktiv deltager på det militære landshold i biathlon orientering.
Han har i mere end 15 år været fast mand på dette landshold. I samtlige år har han
været at finde i top 5, og derved deltaget i, såvel Militære Nordiske Mesterskaber,
som i civile europa- og verdensmesterskaber i biathlon orientering – for det meste
med toppræstationer som resultat. Thomas var således i 2005 med til at hjemtage en
sølvmedalje ved verdensmesterskaberne i biathlon orientering i disciplinen stafet.
Dette var hans personlige bedste resultat ved et verdensmesterskab før sæsonen
2006.
2006 blev den sæson, hvor Thomas Jensen opnåede sit eget – og dermed også
Danmarks – hidtil bedste resultat i biathlon orientering. Ved verdensmesterskaberne i
Haanja i Finland viste Thomas sin sædvanlige gode orienteringsevne og tillige et
overlegent overblik i sidste fase af konkurrencen, hvor han prioriterede sin kendte
evne til spurt over træfsikkerhed i skydning. Han gennemførte en meget hurtig stående skydning og ”fløj” de herved indhøstede strafrunder så hurtigt, at han sikrede
sig verdensmesterskabet i disciplinen sprint.
Thomas er en meget seriøs biathlet med ufatteligt mange træningstimer bag sig, og
han er altid vel forberedt til de store stævner. Ved VM i 2006 gik det hele op i en højere enhed. Thomas blev en værdig mester efter en enorm indsats.
Thomas Jensen blev tildelt DMI sølvemblem i 2003 for bl.a. titlen som europamester i
biathlon orientering i disciplinen sprint.

STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2007 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Odense Garnisons Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp.
Danmarksmesterskaber i feltsport.
Danmarksmesterskaber i biathlon/
orientering.

Idrætsforening Flyvestation Karup
Slagelse Garnisons Idrætsforening
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IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening

FORBUNDSMESTERSKABER
Indendørs Fodbold, Cross Country, Beach Volley
Badminton
Cykling, Tennis
Golf
Fodbold Ude,
Bordtennis, Fægtning – Individuel og hold, Landsskyttestævne

Oksbøl Militære Idrætsforening
Sønderborg Garnisons Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening
Skive Garnisons Idrætsforening
Forsvarets Idrætsforening Nyholm

Ålborg Kaserners Idrætsforening

Flugtskydning, Håndbold

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn

Triathlon-Duathlon,

Odense Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Volleyball, Faldskærmsudspring,
(Svømning, AFLYST)
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 2007
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2006)
IDRÆTSGREN

DELTAGELSE
Individuel
Hold
Badminton
149(152)
Bordtennis
48(60)
11
Cykling
143(147)
26(33)
Golf
92(94)
40(36)
Tennis
26(57)
Fodbold – inde
48(42)
Fodbold – ude
36(24)
Håndbold
13(14)
Volleyball
9(9)
Beachvolley
13(8)
Feltsport
98(74)
24(10)
Biathlon orientering
44(57)
3(10)
Biathlon orientering – stafet
8(15)
Militær femkamp
41(23)
10(6)
Duathlon
32(24)
Triathlon
29(23)
Cross Country
148(153)
Faldskærmsudspring
39(35)
Fægtning – individuel
24(44)
Fægtning – hold
21(8)
Svømning
AFLYST
21(14)
Skydning
76(63)
Flugtskydning
129(121)
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Foreninger
17(19)
7(9)
23(21)
21(25)
9(10)
15(17)
14(13)
6(7)
6(7)
5(5)
13(15)
15(14)
4(6)
10(6)
13(8)
13(14)
20(14)
10(12)
7(10)
7(6)
8(3)
10(10)
17(16)

BESTYRELSENS BERETNING
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) specialforbund for følgende 3 idrætsgrene, 1) biathlon orientering/biathlon, orienteringstafet, 2) feltsport og 3) militær femkamp. I disse idrætsgrene gennemfører forbundet
danmarksmesterskaber. For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i Forsvaret har også i 2007 oplevet et spændende idrætsår med
mange udfordringer. Forsvaret har i 2007 videreført det store arbejde med at få tilpasset Forsvaret, og hvor blandt andet Forsvarets Materieltjeneste FMT), Forsvarets
Personeltjeneste (FPT) og Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT) er blevet samlet
centralt. Især nedlæggelse af regnskabskontorerne ved tjenestestederne har medført
en del regnskabsmæssige problemer for forbundets idrætsforeninger. Forsvarets har
ligeledes i 2007 fortsat arbejdet med at få oprettet et idrætsudvalg ved alle Forsvarets tjenestesteder. DMI´s kontakt til diverse tjenestesteder ville naturligt være gennem disse udvalg. Det er DMI fornemmelse, at disse udvalg ikke alle har fungeret
efter hensigten, hvilket forbundet også har kunnet mærke. Det er DMI´s vurdering, at
en af årsagerne til, at der i 2007 har været en nedgang i antal deltagere til nogle af
forbundets danmarks-/forbundsmesterskaber er, at diverse informationer/indbydelser
fra DMI ikke kommer ud til de rette personer – dem, som bl.a. er udpeget til at tage
sig af disse opgaver.
Forsvarets øverste ledelse har, som led i de 66 tiltag i ”Operation bedre hverdag i
Forsvaret” besluttet, at der i løbet af 2008 skal genindføres 20 idrætslederstillinger i
Forsvaret. Et tiltag, som DMI hilser meget velkommen.
Efter at etablissementsdriften er blevet overtaget af Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har der været tvivl om DMI idrætsforeninger skulle betale
”husleje” ved brug at Forsvarets faciliteter. FBE meddelelse om, at DMI, som en forsvarsrelateret organisation, er medtaget i en aftale om intern afregning ved brug af
Forsvarets faciliteter, og derfor ikke vil blive afkrævet betaling for brug af diverse faciliteter, har forbundet modtaget med stor tilfredshed.
Der er i 2007 gennemført 19 finalestævner, herunder 3 danmarksmesterskaber.
Desværre blev forbundsmesterskaberne i svømning aflyst igen i år. Årsagerne hertil
kan være flere. Det fastsatte tidspunkt for gennemførelsen kan være en af dem.
Svømmeudvalget vil undersøge forholdet, og komme med nye tiltag inden forbundsmesterskaberne i 2008.
I 2007, blev såvel fægtning individuelt, som fægtning hold, igen gennemført samtidigt, og igen med succes. Udvalget overvejer om denne form skal gøres permanent.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring
skal erindres, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, uden at
medlemskab af begge idrætsforeninger er en forudsætning. En mulighed, som heller
ikke ret mange idrætsforeninger har benyttet sig af i 2007. DMI skal opfordre til, at –
måske især små – idrætsforeninger gør brug af denne mulighed, således, at også
”holdspillere” fra disse idrætsforeninger kan komme ud og deltage i DMI idrætsvirksomhed.
DMI har i 2007 støttet en delegation på 8 golfspilleres deltagelse i CISM verdensmesterskaber i Sydafrika.
PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
DMI ser fortsat gerne, at planlægning af stævner 2 – 3 år frem i tiden opprioriteres,
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så tjenestesteder og idrætsforeninger i god tid har kendskab til placeringen af DMI
stævner, og kan planlægge herefter. I Forsvarets fremtidige struktur, hvor Forsvaret
genindfører ”Idrætslederstillinger/ opretter idrætskontorer” ser DMI nu en bedre mulighed for, at dette kan blive implementeret, i tæt samarbejdet med de respektive tjenestesteder.
I beretningen sidste år nævnte DMI, at forbundet ville arbejde på, at samme idrætsforening/tjenestested planlægger og gennemfører samme stævne flere år i træk. Flere idrætsgrene, især indenfor boldspiludvalg II, er ved at indføre denne praksis.
Dette tiltag må naturligvis ikke forhindre, at idrætsforeninger – her især de mindre –
får mulighed for at planlægge og gennemføre et DMI stævne.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i Forsvaret, FSUBST nr. 491-70, af 01. FEB
2007 er nu blevet implementeret. DMI skal gøre opmærksom på, at FKODIR PS.4911, dateret 2002-11 fortsat er gældende, og her især gøre opmærksom på pkt. 3.2
”Forhold vedrørende transport”.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2007 været meget varieret og svingende.
Der har været mange udskiftninger i diverse idrætsforeningers bestyrelser. I flere
idrætsforeninger har man endog haft besvær med at få nogle poster besat, hvilket
igen er gået ud over, såvel idrætsforeningens daglige virke, som ved idrætsforeningens kontakt til DMI.
Dette skyldes ikke manglende vilje, men at de tjenstlige krav til personellet er meget
store – her tænkes især på uddannelse af enheder/personel samt de meget store
afgivelser til international tjeneste.
Deltagelse i idrætsaktiviteter i Forsvaret er, efter DMI opfattelse, en vigtig del af Forsvarets virksomhedskultur, ligesom DMI finder det vigtigt, at der er et socialt netværk
blandt de ansatte og de pårørende. I 2006 tog DMI et medansvar for opbygningen af
et sådan netværk, ved at åbne mulighed for, at pårørende kunne optages som ordinære medlemmer af forbundet, og dermed være en del af denne kultur. Desværre er
der fortsat nogle idrætsforeninger, som endnu ikke har fået ændret deres vedtægter
og åbnet op for denne mulighed. DMI skal hermed kraftigt opfordre disse idrætsforeninger til at tage deres vedtægter op til revision, og få dem ændret.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det alligevel er lykkedes for mange idrætsforeninger, også i 2007, at engagere meget personel, og holde et relativt højt aktivitetsniveau, bl.a. gennem deres arrangementer efter den daglige tjenestes ophør.
Medlemsregistrering:
Idrætsforeningerne er blevet meget bedre til at indberette den årlige medlemsregistrering til Danmarks Idræts- Forbund (DIF) indenfor det fastsatte tidspunkt. Der er
dog fortsat nogle ganske få idrætsforeninger, som har svært ved at få foretaget denne registrering rettidigt, og skal have påmindelser herom. DMI skal henlede opmærksomheden på, at manglende registrering medfører et mindre tilskud fra DIF til DMI,
og dermed også mindre økonomi at gøre godt med i forbindelse med DMI stævnevirksomhed. Manglende registrering flere år i træk, kan ligeledes medføre, at idrætsforeningen bliver slettet i DIF. Det koster dyrt at undlade det meget begrænsede arbejde, det er at udfylde et fortrykt skema, og indsende det, enten via Internettet, eller
pr. post til DIF.
DIF har meddelt DMI, at de pr. 31. december 2007 havde modtaget indberetninger
fra alle forbundets idrætsforeninger.
DMI har også i 2007 afholdt ét orienteringsmøde for idrætsforeningernes kasserere,
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DMI udvalgsformænd samt økonomiansvarlige. Der deltog i alt 21 personer fra 13
idrætsforeninger. Det er desværre et tilbageskridt i forhold til sidste år, hvilket er meget beklageligt. DMI skal endnu engang opfordre til, at flere af forbundets idrætsforeninger fremadrettet deltager heri. DMI lægger stor vægt på dette møde, idet DMI
her bl.a. gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f.m. økonomi, indberetning til DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.m. DMI må konstatere, at økonomidelen i f.m. stævnevirksomheden, også i 2007, på trods af orienteringsmødet samt det faktum, at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og kontering af diverse udgifter, fortsat volder en del besvær.
DMI er bevidst om, at en væsentlig årsag hertil er, at Regnskabskontorerne ved tjenestestederne nu er nedlagt, og Forsvarets økonomi er blevet centraliseret ved Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT). DMI arbejder på at få etableret en forenklet procedure med FRT til gavn for alle. DMI skal samtidigt opfordre idrætsforeningerne til at
udpege en økonomikyndig ved hvert DMI stævne samt at bruge DMI udvalg noget
mere i f.m. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af DMI stævnevirksomhed.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på forbundsforeningernes (Idrætsforeningerne) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand,
kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og
mail-adresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
postgiro-/bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse.
Det er positiv, at flere idrætsforeninger, end tidligere år, efterkom ovennævnte indsendelse af årsberetning. DMI skal opfordre alle idrætsforeninger til at efterlever den
angivne indsendelsesfrist.
Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
Der er i 2007 nedlagt følgende idrætsforeninger:
 Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk.
 Værløse Idrætsforening.
 Idrætsforeningen UUA. (Auderød)
 Flyvevåbnets Specialskoles Idrætsforening.
Forbundet byder velkommen til følgende nye idrætsforening:
 Idrætsforeningen for Informatiktjeneste (IFI).
 Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF).
 Forsvarets Materieltjeneste Idrætsforening i Ballerup (FMI)
Forbundet består af 49 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 17.416 pr. 31.
december 2007. Desværre en tilbagegang på 1 idrætsforening og 721ordinære medlemmer i forhold til 2006. Den væsentlige årsag til denne tilbagegang vurderes, som
tidligere nævnt, at være de mange udsendelser, manglende ”genregistrering” af medlemmer, som er blevet udmeldt i forbindelse med nedlæggelse af idrætsforeninger,
samt medlemmers forflyttelse til et andet tjenestested i løbet af 2007. DMI skal op13

fordre til, at idrætsforeningerne er opmærksomme på nævnte forhold, og får medlemmerne genindmeldt. Nævnes skal også, at der er mange medlemmer, som har
forladt Forsvaret i løbet af 2007.
IDRÆTSGRENENE
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksomme på udviklingen og medlemmers ønsker om nye idrætsgrene og discipliner - er der idrætsgrene, hvor deltagerantallet,
eller andet, ikke gør denne gren berettiget mere, og er der andre idrætsgrene, som
fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her er det vigtigt,
at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus på nye ”trends” i idrætsverdenen.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har desværre også været taget i brug i 2007. DMI har
med glæde konstateret, at det ikke har været i samme omfang som tidligere år, faktisk kun ved et stævne. DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover.
Dette ikke for at DMI skal have det som en indtægtskilde, men fordi DMI vil udeblivelser og de meget sene afbud til livs. Forhold, som er til stor gene for, såvel arrangører, som deltagere.
IDRÆTSMATERIEL
Med erfaring i Hærens Operative Kommando og Forsvarets Sundhedstjeneste (Ved
Center for Idræt (CFI)) besigtigelsesrejse i efteråret 2006, har Forsvarskommandoen
besluttet, at FSU/CFI også skulle foretage en besigtigelsesrejse til tjenestesteder ved
Søværnet og Flyvevåbnet, med henblik på også her at skabe et overblik over omfang
og kvalitet af eksisterende idrætsmateriel. DMI har naturligvis også her tilkendegivet,
at de er positivt indstillet, henset til, at DMI idrætsforeninger fremadrettet ikke nødvendigvis skal bruge midler til anskaffelse og vedligeholdelse af idrætsmateriel. DMI
har tilbudt også at være til stede ved denne besigtigelsesrejse. FSU/CFI fandt, at
DMI tilstedeværelse ved disse rundrejser ikke var nødvendigt.
Det skal nævnes, at et par idrætsforeninger har nævnt, at de for øjeblikket er meget
frustrerede, idet de ikke kan få at vide, hvorledes de skal forholde sig med hensyn til
det gamle materiel, vedligeholdelse af dette, samt hvornår de får det nye træningsmateriel.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
På DMI repræsentantskabsmøde 2007 vedtog repræsentantskabet, at til DMI bestyrelse, forretningsudvalg samt til formænd for idrætsudvalgene kan vælges ordinære
medlemmer. Formand og næstformand skal være tjenestegørende. Denne beslutning betyder, at alle, også civile ansatte og pårørende, som er ordinære medlemmer,
kan vælges ind i DMI styrende organer.
Som tidligere nævnt vil ændringer til DMI love og bestemmelser ikke mere blive udsendt til idrætsforeningerne i hard copy. Alle kapitlerne ligger på DMI hjemmeside
www.dmif.dk, hvor alle kan hente dem. Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening, som medlem, at holde sig ajour med ændringer/opdateringer m.m.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2007 er der afholdt fem bestyrelsesmøder, seks forretningsudvalgsmøder. Der er
afholdt ét møde i eliteudvalget, hvor forbundets elitepolitik blev justeret/tilpasset.
Forbundet har deltager i to møder i Forsvarets idrætsudvalg samt i ét møde i Hærens
Idrætsudvalg.
Hæderstegnudvalget har haft to indstillinger til behandling. Amatør- og Ordensudval14

gene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2007 blevet testet af Anti-doping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2007 udført af DMI bestyrelse og faste
udvalg, hver inden for deres område.
Bestyrelse:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende bestyrelsesmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet i 2007 er afgået fra bestyrelsen:
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen og
Orlogskaptajn Jan Bøgsted.
Forbundet vil samtidigt byde velkommen til
Tandlæge Peter Wulff og
Kaptajn Klaus Gertsen.
Amatør- & Ordensudvalget:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende medlem, som siden repræsentantskabsmødet i 2007 er afgået fra Amatør- & Ordensudvalget:
Generalløjtnant K.E. Rosgaard.
Forbundet vil samtidigt byde velkommen til:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen.
Udvalgene:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende udvalgsmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet 2007 er afgået fra udvalgene:
Boldspiludvalg I:
Flyverspecialist Kenneth M. Holm.
Seniorsergent Kurt B. Rasmussen.
Boldspiludvalg II:
Oversergent Frode B. Mortensen.
Assistent Anita Schønemann.
Idrætsudvalg I:
Kaptajn Kent B. Gjedsø.
Skydeudvalget:
Kaptajn Morten M. Pedersen.
Specialudvalget:
Oversergent Gitte Vinter Nielsen.
Seniorsergent Per M. Sørensen.
Overkonstabel Christina Christensen
Forbundet vil samtidig byde velkommen til:
Boldspiludvalg I:
Kaptajn Michael Johannesen.
Orlogskaptajn Torben Kjærulff.
Idrætsudvalg I:
Oversergent Steen M. Sørensen.
Oversergent Frank Nielsen.
Skydeudvalget:

Oversergent Gitte Vinter Nielsen.
Oversergent Henning Møller.

VANDREPRÆMIER/-POKALER
Der udsættes hvert år mange vandrepræmier/vandrepokaler, som så igen, hvert år,
skal inddrages i forbindelse med afholdelse af DMI’s danmarks- og forbundsmesterskaber. DMI’s sekretariat bruger mange ressourcer på at få inddraget disse vandrepræmier, især de individuelle. DMI skal opfordre idrætsforeningerne til at være ajour
med, hvem der har vandrepræmierne, og ved udsendelse/ændring af tjenestested
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samt hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har også i 2007 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI har haft en medlemstilbagegang i forhold til sidste år. Det er fortsat yderst vigtigt, at DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
Den nye fordelingsnøgle er nu implementeret. Det er nu i højere grad antallet af aktiviteter, turneringer, stævner, uddannelse osv., der tæller med som parametre, når
pengene fra ”Danske Spil” skal fordeles i DIF. Forbundets indberetninger desangående skal fremadrettet tilsendes DIF senest 1. maj. I forbindelse med udarbejdelse af
denne indberetning til DIF, er sekretariatet afhængig af, at DMI udvalgsformænd indsender de ønskede oplysninger rettidigt.
DMI formand Erik Darre og næstformand Peter Farver repræsenterede forbundet ved
DIF Årsmøde den 28. april 2007. Ved DIF budgetmøde den 5. – 6. oktober 2007 var
forbundet repræsenteret ved formanden Erik Darre og forbundets kasserer Kent G.
Ravn.
DMI generalsekretær Ivan. B. Skov har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
Forbundets næstformand Peter Farver er i 2007 trådt ud af DIF uddannelsesudvalg.
TEAM-DANMARK
DMI generalsekretær Ivan B. Skov har deltaget i Team Danmarks (TD) møder vedr.
TD støttekoncept for 2007, ligesom han har deltaget i et interviewmøde med Idrættens Analyseinstitut vedr. TD nye støttekoncept 2009 -2012.
DMI har igen i 2007 fået tildelt støtte fra TD. Det militære femkampslandsholds resultater har desværre heller ikke i det forgangne år været gode nok til at komme
igennem ”TD nåleøje” og dermed fået tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet
indplaceret i ”Kandidatgruppen”, med en økonomisk støtte på i alt kr. 65.000,00. DMI
har haft et særdeles godt samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2007 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2007 blevet vartet af web-master Michael Larsen, som har justeret
hjemmesiden, således den er blevet mere brugervenlig.
DMI medieudvalg, består af:
 Bestyrelsesmedlem afdelingsleder Margit Buhl (formand),
 bestyrelsesmedlem tandlæge Peter Wulff,
 DMI web-master Michael Larsen og
 DMI generalsekretær Ivan B. Skov.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har hele året haft samme bemanding. Har haft et særdeles godt samarbejde med Center for Idræt, ligesom samarbejdet med DMI revisionsfirma MAZARS
har fungeret upåklageligt. Sekretariatet har i løbet af 2007 fået nyt IT-materiel, hvilket
var tiltrængt.
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BOLDSPILUDVALG I
GENERELT
Af major Claus Pieler
Ingen beretning modtaget.
BADMINTON
Af major Torben L. Jensen.
Forbundsmesterskaberne blev igen i 2007 afviklet som et finalestævne over 2 dage,
der blev spillet 21-22 marts 2007 med Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør.
Turneringen blev afviklet efter en model, hvor der på førstedagen spilledes indledende kampe, primært afviklet som en puljeturnering, således at de enkelte deltagere i hver række som minimum var garanteret 2 kampe. I det omfang det var muligt
blev alle finalerne også afviklet som puljer. Alle de rækker, der var indbudt til blev
afviklet. Herunder også en OLD række i mixdouble.
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
14
45
59

Doubler
15
40
55

I alt
29
85
114

Antallet af startende deltagere (93) er lidt lavere end deltagerantallet i 2006, ligeledes
er aktiviteterne (antallet af singler og doubler) faldet. Der blev i år forsøgt afviklet en
åben række, for at tilgodese spillere, der ikke har mulighed for at finde en makker
inden for egen idrætsforening. På trods af den sporadiske interesse bibeholdes forsøget.

BORDTENNIS
Af seniorsergent Kurt B. Rasmussen.
Forbundsmesterskaberne blev i 2007 afviklet på Søværnets Grundskole (SGS) i Auderød, med Forsvarets Idrætsforening Nyholm som arrangør. Stævneåbningen blev
forestået af Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, der bød de fremmødte deltagere
velkommen og ønskede alle deltagerne, to gode spilledage, med håbet om at stævnet ville blive afviklet i god sportslig ånd. Stævnelederen fik ordet for at informere deltagerne om praktiske emner i forbindelse med afviklingen. Der startedes herefter
med holdturneringerne i samtlige rækker. Der bliver spillet i puljer, således at deltagerne er får flest mulige kampe. Det re det rene svir, at være stævneleder eller i juryen, da det så længe jeg kan huske tilbage, ikke har været nødvendigt at behandle
tvister af nogen art. Sidst på eftermiddagen var turneringen så langt fremskreden at
det var tid til ”baderulle” og omklædning til kammeratskabsaften. De sociale relationer foregik i et sidelokale til kabyssen, hvor bestyreren havde fremtryllet en lækker
treretters menu til en billig penge. Det blev tidligt inden der blev sagt godnat, men
også det er lige efter bogen.
Ved første øjekast ser alt jo rosenrødt ud, men der er op til flere torne.
For det første var det sidste gang vi havde mulighed for at afvikle forbundsmesterskab i SGS, da uddannelsen flyttes til Frederikshavn, og SGS i Auderød lukkes. Jeg
må i den forbindelse sende en stor tak til samtlige chefer der gennem tiderne altid
har sagt ja til at lægge lokaler til, når vi som sportsfolk, havde behov for en vært. Der
findes nu i Søværnet ikke et tjenestested, der kan huse et forbundsmesterskabs deltagere, når behovet drejer sig om indkvartering.
For det andet, er den nedgang vi stadig oplever i tilmeldingen til bordtennis, af en
sådan art, at det hvis det ikke lykkes at vende udviklingen, bliver vi nødsaget til at se
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på, antal rækker, aldersopdeling m.v. hvis vi fremadrettet skal gennemføre et forbundsmesterskab i bordtennis.
Der blev vist meget seværdigt bordtennis og seedningen viste sig at være perfekt. Kl.
14.15 var alle kampene afviklet og præmieoverrækkelsen fandt sted. DMI bestyrelsesmedlem orlogskaptajn Søren Munk Madsen afsluttede stævnet ved at takke deltagerne for deres engagement samt stævneledere for et velgennemført stævne og
indbød alle til at deltage i næste års forbundsmesterskab.

GOLF
Af orlogskaptajn Torben T. Kjærulff.
I 2008 var Forbundsmesterskabet i golf henlagt til solskinsøen Bornholm med BVI
som arrangør. Der blev spillet på Rø’s to baner, så der var samling på deltagerne,
både under spillet og i klubhuset efter runderne. Den store afstand til Bornholm gør,
at det er sjældent man har mulighed for at spille på de unikke baner med klippestykker tittende frem på fairways. Heldigvis er Bornholm kommet tættere på resten af
Danmark, så 89 entusiastiske golfere stillede op til start i de fire rækker; Herrer(19),
Damer(7), Ungseniorer (45) og Seniorer(18). Derudover blev der også konkurreret
for 2-mandshold i rækkerne Herrer/Damer og Ungsenior/Senior. Deltagelse kommer
stadig primært fra de lidt ældre medlemmer, men efter opstarten af et militært hold i
Forsvaret er der håb om, at endnu flere unge golfere vil deltage i dette mesterskab.
Bornholm viste sig som sædvanligt fra sin bedste side, og lod solen skinne på et par
dejlige baner og de fantastiske omgivelser, herunder en dybblå Østersø, der ses fra
flere huller.
Der blev kæmpet bravt og intens over de to dage på de to meget forskellige baner.
Især Ungsenior og Senior, der spillede på New Course havde en hård og spændende finaledag på en lang og delvis skovklædt bane.
Det samlede resultat blev som følger og forbundsmestre:
Herrer individuelt:
Damer individuelt:

Ungsenior individuelt:
Senior individuelt:
Hold mesterskabet:
Herrer/ Damer:
Ungsenior/Senior:

S.P. Hansen-Nord, HOI med C. Vildhøj, FAGI som runner
up.
H. Bonde fra IFFA med B. Vestergaard AKIF som runner
up.
H. Skovhus, SIF ÅRH med T.T. kjærulff, SIF ÅRH som
runner up.
K.G. Jensen, IFS med M.W. Hansen, IFS som runner up.

J. Knudsborg og J. Smidt, IFS med H.H. Eriksen og S.
Halldorsson, SLGI som runner up.
H. Skovhus og T.T. Kjærulff, SIF ÅRH med A. Andersen
og M. Christoffersen, SIF KOR som runner up.

P.g.a. den svære New Cource, og det faktum, at alle spiller slagspil scratch tog finaledagens runde næsten seks timer, hvilket sammen med færgebestillinger til en fredag gjorde, at præmieoverrækkelsen kom til at foregå i etaper. Det var beklageligt.
Forbundsmesterskabet i 2008 afholdes den 2. – 3. september med Søværnets
Idrætsforening Århus, som arrangør. Der spilles i Skanderborg Golfklub og Århus
Ådal Golfklub.
TENNIS
Af seniorsergent Jørn H. Christiansen.
Ingen beretning modtaget.
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BOLDSPILUDVALG II
GENERELT
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
År 2007 blev et lidt hektisk år for mig som formand, da jeg efter repræsentantskabsmødet blev valgt ind i DMI´s forretningsudvalg (FU). At sidde som formand for et udvalg og samtidig sidde i FU giver naturligvis flere opgaver. Aftalen i FU har dog også
været, at jeg skulle finde en, der ville overtage formandsposten for boldspil II. Afløseren er fundet i form af major Kim Kock fra Skive, som overtager efter repræsentantskabet 2008.
Nu tilbage til det sportslige. I mit tilbageblik på 2006 var jeg lidt nervøs over udviklingen i det nedafgående deltagerantal. Den nervøsitet blev omdannet til optimisme i
2007, da deltagerantallet har været stigende på alle områder i boldspil II, og da både
fodbold og Volley har lavet forsøg med nye rækker, er det med sindsro jeg overleverer udvalget til Kim.
Året har også budt på forandringer inden for udvalgsmedlemmerne. Således er Frode Mortensen stoppet som udvalgsformand Håndbold. Der er endnu ikke fundet en
ny formand til håndboldudvalget.
I volleyball er Anita Schønemann rejst ud til et civilt job. Her er dog ikke fundet en ny
afløser. Tak til Frode og en meget stort tak til Anita, der i mange år har været en stor
drivkraft for udvalget.
Afslutningsvis skal lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmer, sekretariatet og alle
der har afviklet, eller støttet afviklingen af forbundsmesterskaber i 2007 for boldspil II.
Indendørs fodbold:
Af seniorsergent Jens Vestergaard Nielsen.
DMI finalestævne i indendørs fodbold 2007 blev afviklet i dagene den 28. februar og
1. marts i Fredericia med FAGI som arrangør. På grund af den størrelse DMI fodbold
stævnerne får, ved at der ikke afholdes kvalifikationsstævner, vil FAGI også i de næste pr. år stå som arrangør, og vil dermed kunne drage nytte af den erfaring, der blev
opnået ved dette års stævne.
Til stævnet 2007 var der tilmeldt 50 hold, og med 6 afbud samt ikke gennemførsel af
mix række, hvor der var 2 tilmeldte hold, så var der ved start 42 hold, som fordelte
sig med 19 senior, 6 yngre oldboys, 9 ældre oldboys, 3 veteran og 5 kvinde hold.
For at finde en vinder i hver række skulle der gennemføres i alt 142 kampe.
De 3 afbud af de 6 der var, kom 2 dage før stævnet, og de 3 sidste afbud kom på
selve dagen, hvilket er til stor irritation for afviklingen af stævnet. Fodboldudvalget
ændrede programmet således, at alle fik så meget fodbold under stævnet, som der
var mulighed for.
Spilleruheld under selve stævnet blev vi desværre ikke forskånet for. Et ødelagt ledbånd i knæet og et par forstuvet ankler blev det til. Efter en tur på skadestuen kunne
spillerne heldigvis tage hjem sammen med deres hold.
Alle spillerne, som blev i Fredericia blev indkvarteret på Bülows kaserne, hvor de fleste måtte tage til takke med deres medbragte sovepose. Dette er noget vi kommer til
at se frem over med det store antal deltagere.
Om aften den 28. FEB, afholdte FAGI, som traditionen tro i fodboldafdelingen, kammeratskabsaften på Ryes kaserne. Dette måtte afholdes i gymnastiksalen, da der
med 250 deltager ikke var plads i cafeteriaet.
Med det store antal af deltagere til såvel spisning, som indkvartering, og ikke mindst
til selve spillet, giver det, for både arrangør og fodboldudvalg, nogle store udfordringer, således at alle får en positiv oplevelse ud af dette.
På trods af alle disse udfordringer blev det et flot afviklet stævne, som FAGI fortjener
stor ros for, og ikke mindst fordi FAGI ud over de præmier, som uddeles af DMI under stævnet, havde skaffet spurt præmier, som blev uddelt undervejs til flotte mål
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eller detaljer. Herud over var der også skaffet præmie til den bedste spiller i hver
række.
Vinderne i de 5 rækker blev følgende.
Senior:
JDRI
Yngre oldboys: FAGI
Ældre oldboys: FIN
Veteran:
VGI
Kvinder:
IFK
Til slut vil jeg på fodboldudvalget og egne vegne sige tak til FAGI og Fredericia fodbolddommer klub. Tak for hjælpen for et godt gennemført stævne og vi ses igen til
stævnet i 2008.
Udendørs fodbold:
Af seniorsergent Jens Vestergaard Nielsen..
Fodboldudvalget udendørs stævne 2007 var lagt i hænderne på Idrætsforeningen
Skive Garnison (ISG), og blev afviklet i dagene 12. og 13. september. Stævnet var af
ISG blevet henlagt til Egeris Idrætsanlæg, kun 500 m fra Skive kaserne.
Stævnet var det første af 3 stævner, som var lagt i Skive, med ISG som arrangør,
således at erfaringen kan bruges år efter år, hvilket fodboldudvalget finder hensigtsmæssigt.
Der var tilmeldt i alt 35 hold, hvilket er en stor fremgang fra 2006. Der indløb dog 7
afbud. Således der på dagen kun ”var” 28 (9 SEN A, 4 SEN B, 3 YOB, 6 ÆOB, 2
VET, 4 KVI). Til trods for dette blev der spillet 71 kampe, som alle blev ledet af dommere fra Skive dommerklub.
Fodboldudvalget har for at få flere deltager med samt, det at give de mindre foreninger mulighed for at stille hold, fremkommet med nogle initiativer, såsom at danne nye
rækker og ændre på alderskriterier. Disse initiativer er blevet godt mødt af deltagerne, så udvalgets håb for fremtiden ser lyst ud.
Selve konkurrencedelen af stævnet var tilrettelagt af, og blev ledet af fodboldudvalget, hvilket vi i udvalget mener, er den rigtige løsning ved så store stævner. Hvorimod den rammemæssige del, med indkvartering, spisning osv var lagt i hænderne
på ISG, under ledelse af major Kim Kock.
Traditionen tro blev der også holdt kammeratskabsaften, hvor der deltog ca. 240 deltager. Efter indtagelse af den faste føde, var der mulighed for at skylle den ned i
messerne på Skive kaserne.
Efter de 71 kampe og med mange trætte ben til følge, kunne vi udråbe vindere i alle
rækker: Vinderne kan ses på DMI hjemmeside, hvor jeg dog vil nævne finalen i senior A rækken - en kamp mellem ISG og FAGI, og en kamp, som først blev afgjort på
straffesparkkonkurrence, og hvor ISG vandt på stævnets allersidste spark.
Efter den sidste finale kunne fodboldudvalget gå over til at uddele præmier, som blev
overrakt af OL T. Byrnak, chef for uddannelsesbataljonen/IGR.
Eneste minus ved præmieroverrækkelsen var, at flere foreninger ”glemmer” at aflevere vandrepræmier, således at det ikke er muligt at overrække den/dem til vinderne.
Efter et pr. gode dage i Skive med godt vejr kunne alle sige tak for denne gang, og
på gensyn i uge 38, 2008, og forhåbentlig velkommen til nye ansigter.
Volleyball:
af kaptajn Martin K. Henningsen.
Sneen var næsten væk, og fuglene var begyndt at vågne fra deres velfortjente vinterhi, da DMI den 7. FEB afholdt volleyballstævne i Frederiks i nærheden af Flyvestation Karup i Midtjylland. 7 herrehold og 4 mix-hold var tilmeldt, og alle var mødt
frem med godt humør og en fabelagtig kampgejst. IFK stod som arrangør, og ram-
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merne var upåklagelige, hvor især de indkøbte professionelle dommere fik stor ros
for en solid og dygtig indsats gennem hele turneringen.
Mix-rækken var en prøveballon, som boldspiludvalg II havde sendt op. Alle synes
enige om, at det var en succes. I disse, for vort stolte firma, så trængte tider, kan det
være svært at finde 6 piger på tjenestestederne, som har tid, lyst og lejlighed til at
spille volley. Da pigerne i Forsvaret ikke skal snydes for muligheden for at deltage i
volleyballstævnet, synes en mix-række at være løsningen.
Mix-rækken blev vundet af FAGI, der tydeligvis havde øvet sig. Der skal dog ligeledes lyde stor ros til resten af holdene for at kæmpe forbilledligt, og aldrig miste håbet
om at slå overmagten.
Herrerækken bestod af 7 hold, hvor FAGI var forsvarende mestre. Det viste sig hurtigt, at de igen i 2007 var klart det bedste hold, og gennem hele turneringen fik de vist
noget rigtigt godt volley.
Den nye idrætsforening AKIF fra det Nordjyske, fik en flot andenplads i deres debut i
volleyballsamfundet. Holdet vandt bl.a. 2-1 over IFK 1 i den ene semifinale i turneringens bedste kamp, hvor der blev fightet på begge sider af nettet.
Hjemmebanefordelen hos IFK gav deres førstehold en flot 3.plads, som blev vundet
efter en flot og seværdig ”taber-finale” over VGI.
Stævnet blev afsluttet af MJ Peter Farver, formand for IFK, der uddelte præmier og
rosende ord til stævnets deltagere. En god dag, hvor deltagerne fik svedt, leet og
grædt lidt. Tak på boldspiludvalg II vegne for en mindeværdig oplevelse.

Beach-Volleyball:
Af kaptajn Martin K. Henningsen.
På en dag, hvor solen skinnede hele dagen, havde Fredericia Garnisons Idrætsforening, med hjælp fra Telegrafregimentet, på ultra kort tid arrangeret et rigtig godt
beachvolleystævne i Hannerup.
Grundet lav tilmelding i pigerækken, blev der eksperimenteret med en mix-række,
hvor der skulle være mindst én pige på banen. Derudover blev der afviklet en herrerække med 8 tilmeldte hold. Stævnet blev generelt afviklet i en god sportslig ånd,
med spændende kampe og højt humør.
Mix-rækken blev domineret af værterne fra FAGI, som satte sig på de to første pladser, og den moralske finale blev vundet af FAGI 2, som løb med sejren.
I herrerækken var det Idrætsforeningen Flyvestation Karup og FAGI 1, som gennem
puljekampene gjorde sig mest bemærket. Især FAGI 1 viste rigtigt gode takter, og det
var kun i finalen, at de afgav sæt. Uheldigvis for FAGI 1 havde drengene fra Karup
fået springbenene med til det Sønderjyske, og tog sejren hjem efter en spændende
finale.
DMI takker FAGI og Telegramregimentet for et rigtig godt stævne, virkelig flot at træde til med så kort varsel.
Placering: Hold Herrer
1.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
DMI Guldplakette og DMI vandrepræmie i Beachvolleyball
2.
Fredericia Garnisons Idrætsforening.
DMI Sølvplakette.
3.
Aalborg Kaserners Idrætsforening.
DMI Bronzeplakette.
Placering: Hold MIX – forsøgsstævne.
1.
Fredericia Garnisons Idrætsforening.
2.
Fredericia Garnisons Idrætsforening.
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Håndbold:
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Forbundsmesterskabet blev i år afviklet i Gigantium i Aalborg, med Aalborg Kasernes
Idrætsforening, som en rigtig god arrangør, under meget god og sikker ledelse af seniorsergent Henrik Nielsen.
Gigantium må siges at have de rigtig rammer til et forbundsmesterskab i håndbold,
da der er mulighed for helt op til 6 baner på en gang. Vi havde dog kun 3 baner i
brug, for at afvikle de 30 kampe, over dagene 5 og 6. november.
Ud over at afvikle stævnet, havde Henrik Nielsen fået arrangeret gratis billetter til alle
deltagere til håndboldliga kamp mellem AAB håndbold og Skjern den 5. november,
om aftenen i Gigantium. Et tiltag som Henrik høstede megen ros for.
Det var glædelig at se, der var fremgang i deltagerantallet. Således var der omkring
145 deltager over de 2 dage, fordelt på 3 Kvinde, 2 Oldboys og 8 Senior hold. En
fremgang på 2 senior hold fra 2006. De 2 Oldboys hold spillede med ved senior, for
derved at opnå flere kampe.
Håbet fra håndboldudvalget er dog helt klart, 1 til 2 oldboys og kvinde hold mere i
2008.
Der er også fortsat plads til flere seniorer. Det skal da her nævnes, at store foreninger som Slagelse og Fredericia var savnet i Aalborg.
Jeg vil her slutte med at konstatere, at håndboldudvalget ved stævnet har skiftet formand, idet Frode Mogensen fra Skrydstrup er udskiftet med Tobias Bæk Holland fra
Aalborg kaserne.
Tak til Frode, og velkommen til Tobias. Grundet formandsskiftet er referatet lavet af
formand boldspil II.

IDRÆTSUDVALG I
GENERELT
Af kaptajn Klaus Gertsen.
Det store Kredsløbsudvalg – som vi ynder at kalder os selv – kigger tilbage på året
2007 som et godt år på arrangementssiden. Vores arrangørklubber gennemførte tre
rigtig gode stævner, hvilket vi fra udvalgets side vil takker Jer så inderligt for…. Det
er altså Jer, arrangørklubber, der gør at medlemmerne i Idrætsudvalg I altid har et
bredt smil på læben…Vi fornemmer det går rigtig godt.
På ledelsessiden har udvalget i løbet af året fået rettet vores bestemmelser til, så de
er nu 100 % klar til virkeligheden. Vi har ligeledes i løbet af året virkelig fået sat et
super hold til fremtiden i Idrætsudvalg I…Nuvel, jeg ved godt, at manageren (undertegnede) har sat mig selv af holdet, men med de deltagere der er i udvalget nu, så er
en leder næsten overflødig…Jeg ser med fortrøstning på fremtiden for de tre idrætsgrene – måske fire og for udvalget.
I udvalget har vi også i årets løb barslet med flere ideer til fornyelse, og jeg kan vel
godt allerede her løfte sløret en lille smule for vores visioner. Vi kigger meget intenst
på, hvorvidt vi kan få Mountain bike disciplinen ind i udvalget og hvordan vi kan få
mere ”knald” på vores triathlon-/duathlonstævne fsva. deltager antal. Eller skulle DMI
have sit første landsstævne for ”kredsløbskonkurrencer” ?
Det er blot nogle af visionerne for fremtiden i udvalget.
Sluttelig vil jeg endnu engang sige Tak til idrætsforeningerne og tjenestestederne for
gode og velafviklede stævner. Og Tak til de stævnearrangører, der allerede nu står
og tripper for at komme i gang med planlægningen af mesterskaberne for 2008 – tak
for Jeres tilsagn.
Tak til alle deltagerne – Tak for nogle brave og benhårde dyster i terrænet, i vandet
og ikke mindst på landevejen.
Tak til DMI kontor og bestyrelse – tak for støtten.
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Og endelig naturligvis….Tak til udvalgets medlemmer for en super indsats i 2007.
CROSS COUNTRY Af seniorsergent Karsten Pittersen
Årets forbundsmesterskaber blev afviklet i Fredericia med Fredericia Garnison
Idrætsforening (FAGI) som arrangør.
Arrangement fandt sted d. 27.september i strålende solskin. Løbet var henlagt til Kastellet og Fredericia volde syd for Bülows kaserne. Start og mål var lagt i et grønt område med mindre lavninger og let kuperet bakker. Ruten var godt udlagt med både
løb i græs og på grusstier med en fantastisk udsigt til Lillebælt. Der var tilmeldt
ca.165 løbere, og det var dejligt at se så mange værnepligtige (45 løbere), ligesom
også kvinder og old girls (15 løbere) havde flere deltagere end tidligere. I alt gennemførte 134 løbere.
Stævnet var godt tilrettelagt og fik under OS Jesper De Place (FAGI) ledelse et fint
forløb: Starten blev udskudt ca.1 time, da der var mange ændringer til startlisterne.
Dette må vi håbe, at idrætsforeningerne vil råde bod på i god tid til næste års arrangement.
Ruten var 2450 meter lang, som skulle gennemløbes flere gange, afhængig af klasseinddeling.
Hurtigste tid på den korte distance (4900 m) var Lars Schmidt, JDR i tiden 16.25 min,
mens den lange distance (9800 m) blev gennemført i tiden 32,55 min, af Brian Dåsbjerg, JDR.
Præmierne blev overrakt af DMI repræsentant Kaj Wagener. Kaj takkede FAGI for et
godt stævne, som gav mange deltagere en god og anstrengende oplevelse i dejligt
solskin og på Fredericias ”bjerge”.
Næste års arrangør af DMI Cross Country er Slagelse Garnison Idrætsforening,
(SLGI), med afholdelse d. 25.september.
TRIATHLON og DUATHLON
Af oversergent Steen Møller Sørensen
Udvalget har i 2007 haft en gennemgribende udskiftning. Formanden Klaus Gertsen
træder ud, og Steen møller Sørensen(FAGI) træder ind i stedet. Ligeledes indtræder
Frank Nielsen (HAGI) og Klaus Kildemand (IFS) som medlemmer og ressourcepersoner – alle aktive inden for triathlon og duathlon.
Stævnekaktivitet:
Forbundsmesterskabet var 2007 forlagt til Frederikshavn, hvilket fik skeptikere til at
mene, at nu ville endnu færre stille op – men rent faktisk var der flere til start end i
Karup i 2006. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side ved at blæse 15-17 m/s med
regn og ca. 18°. Stævnet i Frederikshavn har sine egne kvaliteter; svømning i havnebassin, cykling i meget kuperet terræn og mulighed for en hurtig afslutning på en flad,
ud og hjem løberute. Stor ros til organisationen bl.a. for fremstillingen af brugbare
stativer til skiftezonen.
Fremtiden:
Der er forslag om, fra et af udvalgsmedlemmerne, at uddele en lille pamflet om
stævnet i Skive, bl.a. ved cykelstævnet i juni måned. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring stævnet, da det er mange af de samme deltagere der stiller op indenfor svømning, cykling, løb og selvfølgelig triathlon og duathlon.
Vi venter os meget af stævnet i Skive, som altid har leveret kvalitetsstævner, og vi
håber da på at idrætsgrenen vil få en renæssance i form af et øget deltagerantal.
Det er i støbeskeen af FAGI tager stævnerne i 2009-2011. Vores håb er, at den centrale placering i landet, samtidig med at kompetencerne er i byen, vil få flere til at
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møde op. Om FAGI tager stævnerne vil dog altid være afhængig af, om idrætsforeningens bestyrelse har ressourcerne.
Afslutning:
Vi i afdelingen vil gerne sige tak til Klaus Gertsen for det store arbejde han har lavet.
Vi andre i afdelingen håber vi kan ”levere varen” i årene der kommer.
CYKLING
Af premierløjtnant Michael Hoffmann
Cykling på landevejen blev afviklet for femte gang (FM for anden gang) siden starten
i 2003. Denne gang i området ved Danmarks sydligste garnisonsby, Sønderborg,
hvor Sønderborg Garnisons IF (SGI) var arrangør af enkeltstart og linieløb.
Da denne artikels skribent samtidig var medarrangør og deltager i stævnet, skal jeg
undlade at kaste mig ud i skamrosende omtale af stævnet, men blot konstatere, at
det forløb på en tilfredsstillende måde – både for arrangøren, men også for deltagerne. Der har i hvert fald ikke været nogen mislyde i kølvandet på stævnet.
ENKELTSTART
Dagen begyndte med enkeltstarten, som blev afviklet på en 13 km flad rundstrækning i terrænet nord for Sønderborg kaserne. En rute uden al for meget trafik, men til
gengæld desværre var der lidt vådt på ruten efter lidt morgenregn. Til trods for det
blev det gennemført uden nævneværdige uheld. Der bliver kørt rigtig stærkt på en
enkeltstart, så sikkerheden skal prioriteres, og til den hjælp havde SGI hjælp fra det
lokale politihjemmeværn, som ydede en helt igennem tilfredsstillende indsats.
Forbundsmester hos herrerne blev Jesper D. Darre fra Livgardens IF som tilbagelagde de 13 km på imponerende 18,19 minutter, hvilket giver en gennemsnitsfart på
ikke mindre end 42,56 km/t.
Hos damerne var der desværre kun en tilmeldt, hvilket gjorde, at der ikke blev kåret
en mester (kræver mindst 3 tilmeldte). Men Tina Olsen fra den nye idrætsforening –
Aalborg Kaserners IF (AKIF) – gjorde det godt og kørte med alligevel. Vi håber at
flere damer har mod på at stille op til næste år og udfordre Tina!
I alt 34 havde mod på at stille op i enkeltstarten, men der er plads til mange flere…
LINIELØB
Om eftermiddagen var banen kridtet op til et linieløb på en 15,6 km rundstrækning på
Broagerland. En rute præget af flere stigninger, og bl.a. havde undertegnede valgt at
målet skulle placeres på toppen af en ca. 700 meter stigning i håbet om, at det ville
splitte de store felter. Det skulle senere vise sig kun at virke til en vis grad.
Klasserne skulle gennemføre rundstrækningen mellem to og fire gange. Foruden det
allerede nævnte politihjemmeværn var der assistance fra hærens militærpoliti, som
bidrog til at sikkerheden var i top, og atter undgik man uheld.
Forbundsmester hos herrerne blev Michael B. Jensen fra Slagelse Garnisons IF,
som rev sig løs fra spidsen på den sidste omgang. Selvom det var tæt på til sidst, så
lykkedes det ham at holde forfølgerne på afstand ind til målstregen og sejrsmargen
var sølle tre sekunder. På de næste pladser kom Torben Iversen fra Oksbøl Militære
IF og Michael Nielsen fra Jægerkorpsets IF.
Den tætteste dyst var i Old Boys klassen, hvor de 9 første kom i mål indenfor bare
otte (8) sekunder. Først over stregen var Amund Johansen fra IF Patruljekompagniet/HOK, der hører under hjemmeværnet.
Igen i år var der en motionsklasse m/k, som skal tilgodeser den cykelrytter som ”bare” gerne vil ud og cykle en tur, uden nødvendigvis at være ejer af en kostbar racercykel, eller måske have et specielt højt kondital. I år var der 17 tilmeldte, hvilket ses
som en succes, og det er håbet at motionsklassen fortsat består, og måske endda
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forstærkes, da den viser bredden inden for DMI cykling. Som et kuriosum kan det
nævnes, at hurtigste person i motionsklassen m/k, Dan Berthelsen fra Oksbøl Militære IF, kørte på en mountainbike!
I 2008 afvikles mesterskaberne onsdag den 3. juni i Nordsjælland, med Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole som arrangør, og med stor glæde kan jeg meddele, at vi i 2009 skal en tur til Nordjylland, når Søværnets Idrætsforening i Frederikshavn byder op til cykelfest.

Michael B. Jensen, SLGI på linieløbet.

Steen Ludvigsen, SGI på enkeltstarten.

IDRÆTSUDVALG II
GENERELT
Af overkonstabel-1 Juki Tauchi.
Det var med stor spænding jeg gik ind i 2007 - hvad ville året bringe på idrætsfronten
inden for fægtning, faldskærm og svømning. Forandring! Ja det fik vi, og hvor er jeg
lettet over, at det gik så godt.
At det ville blive svært at mønstre idrætsudøverne til konkurrencerne, havde jeg fornemmet. Jeg er glad for at se den gejst og glæde jeg mødte, både hos fægte- og
faldskærms deltagerne, som mødte op i henholdsvis Auderød og Karup. Hvor var det
godt at se fægterne slå ”gnister” på pisten, trods den høje gennemsnitsalder, og et
faldskærmsstævne, hvor der i 2007 var et ”touch” af noget internationalt over stævnet ved, at tyske soldater deltog uden for konkurrence.
Min mening er at der sker noget specielt ved stævner, hvor man kan konkurrere mod
andre nationer. Man bliver så ”national”, og man yder sit bedst for Danmark - en skøn
følelse”. Jeg mener at vi skal åbne op og se muligheder i internationale samarbejde
og stævner på det mere jævne niveau, hvor vi tænker mere på bredden end eliten,
der hvor vi alle kan være med. Hvorfor? - fordi det udvider horisonter og er sjov at
møde andre, der har interesse i sporten, men med anden baggrund end os selv. Lad
os nyde godt af den udveksling.
Desværre måtte landssvømmestævnet aflyses på grund af manglende tilmelding, vi
krydser finger for en opblomstring af sporten i 2008.
Det var en god ide, da forretningsudvalget flyttede deres møde til Karup, på det tidspunkt, hvor faldskærmsafdelingen afviklede forbundsmesterskaberne. På den måde
kom bestyrelsen ud til medlemmerne, og for de deltagende i stævnet, var der her en
mulighed for at møde bestyrelsen i DMI. Jeg kan godt lide tanken om at medlemmerne møder DMI´s beslutningstagere. Så fra mig skal det lyde - bliv ved med den
synlige ledelse!
Hvor er jeg glad for og taknemmelig overfor alle ildsjælene og ikke mindst TAK fordi, i
utrætteligt bliver ved, ved og ved. Tak fordi i løfter det tunge læs, så vi andre kan nyde sporten, uden at skulle yde andet end tilstedeværelse. Jeg har en dyb respekt,
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over for jer, og kunne man dog bare belønne jer, for al den energi og alle de timer i
lægger i arrangementer og sporten.
Jeg vil til sidst takke Mike, Hasse og Keld for jeres altid hurtige respons og feedback, i gør det nemt for mig at være administrator og formand for Idrætsudvalg II.

FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen
Udvalget har i 2007 bestået af SSG L. B. Willumsen, CSG K.K. Hansen, Stefan Nystrøm og med undertegnede som formand.
Fortræningen:
Der blev ikke afviklet en træningssamling i 2007 grundet økonomi og travlhed for udvalgsmedlemmerne.
Forbundsmesterskabet:
Dette års mesterskab blev gennemført i perioden 19. -21. juni på Flyvestation Karup
med IFK som arrangør.
Chefen for FFOS OB Henrik Larsen skulle åbne stævnet, og da det var et faldskærmsstævne var den eneste rigtige måde, at lande på paradepladsen i faldskærm.
Han fik en kort briefing og blev derefter spændt på en Tandeminstruktør - op i 4000
meter og ud det gik. Fritfald i 50 sek., og 2 min. i bærende faldskærm. Perfekt landing foran alle deltagerne. Forpustet erklærede han herefter stævnet for åbent.
Der var 39 fremmødte springere, fordelt på 12 idrætsforeninger. Alle værn var repræsenteret.
Vi startede op med præcisionskonkurrencen. Der var 13 hold tilmeldt og vi fik 2 runder gennemført.
Vinderne blev: Klasse 1: SSG Mike Petersen JGKI
Klasse 2: PL. Stina Cederberg HOI
Klasse 3: OS Flemming B. Andersen AKIF
Hold: JGKI
Til formationskonkurrencen var tilmeldt 12 hold, og her blev 2 runder gennemført
Her blev vinderne: JGKI
Da Jægerkorpset havde besøg af en tysk C-160 ”Transall” fly i samme periode, blev
det stillet til rådighed for DMI mesterskabet, og det bragte stor jubel. Flyet blev brugt
til afvikling af formationsspringene, og det er alle springers drøm at springe fra rampen af sådan et stort fly.
Til gengæld deltog 2 tyske hold i mesterskabet, men de blev ikke placeret i medaljerækkerne.
Da min. runderne blev gennemført på 2 dage var mesterskabet dermed færdigt, men
da Jægerkorpset stadig havde flyet til rådighed, blev alle springerne inviteret til at
springe på Flyvestation Ålborg den 21. juni. Her blev der afviklet et spring på Blokhus
strand som afslutning på tyskernes besøg i DK.
IFK havde igen stillet faciliteter til rådighed, og som vanligt blev det gennemført med
stor ekspertise af flyvestationens personel. Der var grillaften på flyvestationen, ligesom der var havde sørget for forplejning ude på springpladsen.
Resultatliste og billeder fra stævnet blev udsendt til alle idrætsforeninger på en CDROM.
God ide – stor tak til IFK for flot gennemført forbundsmesterskab.
Næste års forbundsmesterskab er den 15. -16. april med SIF/ÅRHUS som arrangør
på Flyvestation Skrydstrup.
Udvalget 2008:
Udvalget vil i 2008 arbejde for,
- at få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet,
26

- at finde en arrangør til DMI træningsstævne til 2009,
- generelt at få flere idrætsudøvere til at springe faldskærm,
- at finde arrangører til DMI forbundsmesterskabet 2009,
- at finde nye unge springere til det militære landshold/CFI.
På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i
2007 og ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
FÆGTNING
Af kaptajn Hasse Blumensaadt
Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold. Stævnet blev afviklet den
14 – 15 MAR 2007 på Søværnets Grundskole i Auderød, med Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN) som arrangør.
Der var tilmeldt 19 herrer og 5 damer til den individuelle turnering, og 7 hold til hold
turneringen. Noget skuffende dukkede kun 17 fægtere, heraf 5 damer op fra 7 deltagende foreninger til den individuelle turnering.
Selve stævnet blev gennemført gnidningsfrit. Endnu engang en stor tak til de frivillige
hjælpere fra fægtningens “rejsehold” der altid stiller sig velvilligt til rådighed.
2. Konkurrencerne.
Fordi den individuelle konkurrence blev gennemført på en dag, blev det til mange
kampe allerede på førstedagen. Fægteudvalget valgte at holde fast i tidligere princip
om at den individuelle konkurrence skal gennemføres efter alle mod alle princippet.
Grundet det lave antal deltagere blev det besluttet at fægte alle mod alle to gange –
dvs. 32 kampe pr. fægter eller i alt 544 kampe.
Der var under konkurrencen aldrig tvivl om, hvem der ville løbe med titlen for herrer.
Dertil var Simon S. Andersen fra FIN for suveræn – han vandt alle kampe, og blev en
fortjent DMI mester. Der var mere spænding om de sekundære placering – inden de
sidste 3 kampe havde 4 fægter mulighed for at komme på podiet. Efter nogle tætte
kampe blev Kim Ib V. Nielsen fra IFS nr. 2. og Kim Berg fra FAKI blev nr. 3.
På dame siden var der lidt mere spænding. Kampen om mesterskabet stod mellem
Susanne Kristensen fra SNGI og Diana Rank fra IVG. Susanne vandt med en enkelt
sejr foran Diana.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”-konkurrencen gik for tredje gang velfortjent til Ib V. Nielsen fra IFS.
Holdkonkurrencen havde deltagelse af 6 hold. De individuelle resultater blev så brugt
som seedningsgrundlag. Da der kun mødte 6 hold op på dagen besluttede fægteudvalget, at der som i den individuelle konkurrence også skulle fægtes alle mod alle.
Der var dog aldrig rigtigt tvivl om hvilket hold der var bedst – det var IFS første hold.
De vandt suverænt. Holdet bestod af Ib V. Nielsen, Leif Jensen og Ole V. Nielsen. I
holdturneringen var der også hård kamp om podiepladserne. Efter nogle tætte kamp
blev det sammensatte hold fra FIN og FIKA nr. 2 og det erfarne hold fra KIH tog sig
af 3. pladsen.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, dukkede der kun et lille antal deltagere op til
stævnet. Årsagen til det skuffende antal fægtere, skyldes nok primært, at alle i Forsvaret har fået en mere travl hverdag, hvor det kan være svært at nå det hele. Så er
der ikke i samme grad, som tidligere, mulighed for at dyrke den frivillige idræt. Her er
en lille sportsgren som fægtning utrolig sårbar.
Fægteudvalget håber og tror stadig på at de forskellige tiltag, der fortsat gøres, såsom obligatorisk fægtning på Hærens Officersskole og afholdelse af introarrangementer vil medføre et forøget antal deltagere ved DMI mesterskaberne.
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2007 var generelt et stort fægteår – Dansk Fægte Forbund havde 100 års jubilæum.
Fægteudvalget ville også have markeret jubilæet ved at afholde Danish Military Open
(DMO) i Varde. Stævnet blev desværre aflyst. Årsagen til aflysningen var, at medarrangøren IVG meddelte fægteudvalget, at den desværre ikke længere ser sig i stand
til at støtte arrangementet. Fægteudvalget forsøgte uden held at finde alternativer
steder til gennemførelsen. I stedet har fægteudvalget planlagt at gennemføre DMO i
2008 – samtidig med DMI mesterskaberne i Skrydstrup 02 – 03 APR.
Fægteudvalget forventer – som i 2007 og støttet af CFI – at sende fægtere til forskellige stævner i Europa.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke de alle aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses i Skrydstrup 02 –
03 APR.
SVØMNING
Af major Keld Lavesen.
Igen i år måtte DMI Forbundsmesterskaber aflyses på grund af manglende tilslutning.
Stævnet skulle have været afviklet i Alhedens Svømmehal i Frederiks med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør. Udvalget vil gøre et nyt forsøg i 2008.
DMI svømmeudvalg havde ellers forsøgt at forny sig ved at udvide løbslisten med tre
alternative discipliner. De bestod af 50 meter frisvømning i kampuniform for damer og
herrer, 25 meter længdedykning efterfulgt af 25 meter sprint for damer og herrer,
samt 4 x 50 meter fri holdkapsvømning med T-shirt for mix hold. Motivationen for indførelsen af de alternative discipliner var at gøre stævnet længere og mere muntert.
Derudover forsøgte udvalget med et prøvestævne i svømning i åbent vand sideløbende med et arrangement afviklet af Dansk Svømmeunion i Odense. Heller ikke
dette tilbud vandt gehør. Kun 2 deltagere tilmeldte sig.
Svømmeudvalget kan således se tilbage på et sportsligt ringe år, ja nærmest håbløst. Det er udvalgets håb, at idrætsforeningerne vil medvirke til at tage svømning på
programmet og dermed iværksætte en for træning til det næste DMI Forbundsmesterskaber. Stævnet vil blive placeret senere på året end normalt, og vil blive afviklet
med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør i Frederiks den 12. november 2008.

SKYDEUDVALGET
FLUGTSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning 2007 blev afviklet d. 13. – 14. juni med Aalborg Kaserners Idrætsforening som arrangør med 111 deltagere. Det er et lille fald i
deltagerantallet ift. tidligere år, men det er stadigt et godt grundlag for et sådant mesterskab.
Stævnet blev afviklet under perfekte rammer og med et godt socialt islæt. Forbundsmester 2007 blev CIV Hans Nielsen SLGI med 38 træffere i 42 skud.
LANDSSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap
I uge 40 blev Landskyttestævnet 2007 gennemført med indkvartering og bespisning
på Søværnets Grundskole. Baneskydning blev afviklet på Hanebjerg Skyttecenter og
feltskydning blev afviklet for første og sidste gang på Søværnets Grundskole, med
Søværnets Grundskole og Forsvarets Idrætsforening Nyholm som arrangør. Der var
ca. 90 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med tjenestevåben på Hanebjerg Skyttecenter. Feltskydningen startede næste dag med udgangspunkt fra skydegården på Søværnets Grundskole. Den militære del af skydningerne
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blev afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften med efterfølgende præmieoverrækkelse. Der blev skudt mange flotte resultater og årets landsskytte blev SSG Palle
Maagaard fra Skive Garnisons Idrætsforening. Bedste forening blev igen Skive Garnisons Idrætsforening.
CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev afviklet på Hanebjerg Skyttecenter. Der
blev igen skudt mange flotte resultater og bedste 300 meter skytte blev KN Lars Jepsen fra GHR. På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter, der igen førte sig
frem. PL Thomas Trap fra SIF Korsør blev bedste grovpistolskytte.
På damesiden var der igen meget ringe deltagelse, både på 25 meter pistol og 50
meter riffel. Bedste riffelskytte på 50 meter var OS Gitte Vinther Nielsen fra Jydske
Dragonregiments Idrætsforening og bedste sportspistolskytte blev OS Dorte Thorsen
fra Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
Efter en god dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse.
Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange blev til præmieoverrækkelsen.
En stor TAK til henholdsvis Søværnets Grundskole, Forsvarets Idrætsforening Nyholm og Aalborgs Kaserners Idrætsforening for to gode arrangementer i 2007. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende
Idrætsforeningen Flyvestation Karup har påtaget sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne 2008 og Slagelse Garnisons Idrætsforening har påtaget sig opgaven at
arrangere Forbundsmesterskab i flugtskydning.

SPECIALUDVALGET
GENERELT
Af oberstløjtnant Ole Christiansen
Igen i 2007 var det vanskeligt at finde arrangører såvel som deltagere til Danske Mesterskaber (DM) i de tre idrætsgrene, der er samlet under Specialudvalget. Det lykkedes, og specielt til Danske Mesterskaber i Feltsport var der pænt fremmøde. Arrangørerne arbejdede hårdt i samarbejde med de enkelte udvalg, og der skal her
lyde et meget velment ’TAK’ til alle involverede. Tak til disciplinledere, hjælpere samt
myndigheder, der stillede faciliteter til rådighed, hvilket er forudsætninger for gode
stævner!
For militær 5-kamp og biathlon orientering er der sporet en tilbagegang i deltagerantal i 2007. Ikke katastrofalt, og muligvis foranlediget af aktuelle problemer med at få
fastlagt såvel stævneområder som periode for mesterskaberne, men alligevel skal vi
være opmærksomme på dette. Hvis lavere deltagerantal skyldes manglende viden
om, hvorledes man kommer i gang, opfordres der til at forhøre sig ved den lokale
idrætsforening, men alle er yderst velkomne til at forhøre sig direkte ved et af udvalgsmedlemmerne i Specialudvalget.
Som tidligere år vil vi i denne beretning dvæle lidt ved de præstationer, som landsholdene i militær femkamp og biathlon orientering har præsteret i 2007. Eliteidræt?
Javel, men begge landshold har en bruttotrup med plads til gode ambassadører for
idrætten. Søg oplysninger om landsholdenes aktiviteter på de to idrætters hjemmesider på Internettet. Specialudvalget ønsker også i 2008 at være sig Dansk Militært
Idrætsforbunds (DMI) ansvar bevist over for såvel
bredden som eliten.
Ingen bredde uden elite – eller omvendt.
FELTSPORT 2007
Bøje Sørensen

Af seniorsergent Søren Ole

v

DM i Feltsport 2007 gennemførtes
5. september med Idrætsforeningen
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Flyvestation Karup (IFK) som arrangør.
Det var i 11. time (marts måned) at IFK med Peter Farver i spidsen sagde ja til at
gennemføre DM i feltsport, og IFK fik da også lov til selv at bestemme datoen for
gennemførelsen.
Desværre skulle del militære landshold i orientering til CISM/VM 3-7. september og
nogle af de bedste udøvere af feltsport kunne derfor ikke deltage i DM i Feltsport i
samme periode. Det er ærgerligt, men omvendt gav det måske andre blod på tanden
til at komme op på skamlen!
Alle spekulationer om færre deltagere blev gjort til skamme. 99 tilmeldte var det største antal i flere år. Desværre konstateredes et lidt for stort frafald på selve dagen. Et
forhold som DMI idrætsforeninger bør stramme op på.
Der var fælles stævneåbning på stævnepladsen. Peter Farver bød velkommen, deltagerne blev delt i to grupper, og da stævnet blev gennemført i området omkring Flyvestation Karup kunne gruppe 1 umiddelbart gå fra stævnepladsen til skydning. En
spændende feltskydning, blandt andet med opladning i magasiner efter fremløb. Efter skydning gik deltagerne til håndgranatkast og retur til stævneplads. Efterhånden
som holdene samledes på stævnepladsen blev de kørt til afstandsbedømmelse og
kortlæsning.
Gruppe 2 startede således med afstandsbedømmelse
og kortlæsning, og retur til stævnepladsen, skydning og
håndgranatkast. Efterhånden som disciplinerne var
gennemført gik holdene til start for orienteringsløb. Terrænet er øvelses- og skydeområde, og det forlyder, at
dette gav nogle spændende orienteringsbaner. Mål for
orienteringsløbet var på selve stævnepladsen.
Præmieoverrækkelse på stævnepladsen gennemførtes,
som planlagt. Præmierne blev overrakt af oberst S.M.
Poulsen, chef Helikopter Wing Karup. Danmarksmester
blev Jan Møller AKIF.
Stævnet blev overværet af Preben Staun, næstformand
for Danmarks Idræts-Forbund.
Kaj Willadsen deltog for 25. gang i træk.
Efter stævnet var der megen ros til arrangørerne. Alle
tilstedeværende bidrog til et rigtig godt stævne. Tak til Idrætsforeningen Flyvestation
Karup.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.
BIATHLON ORIENTERING
Af seniorsergent Jan Møller
Den 13.-14. september afholdtes DM i Biathlon Orientering. Arrangøren var Slagelse
Garnisons Idrætsforening (SLGI), med god hjælp udefra. Det var ikke uden sværdslag det var endt i Slagelse og datoen var også blevet flyttet flere gange. Skovene
vest for kasernen er sammen
med skydebanen
i skovkanten et perfekt sted at
arrangere
en
god biathlon konkurrence. Heller ikke dette var
dog uproblematisk. Af forskellige grunde er
Forsvaret forment adgang til
disse skovarealer, men det blev klaret med
hjælp fra Sorø
Orienteringsklub. Først kom en
andejagt i vejen
og så skulle skydebanen pludseligt renoveres.
På trods af disse forhindringer
lykkedes
det
heldigvis, takket være nogle få
personers kæmpe indsats, at få stablet stævnet på benene.
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Skydebanens placering gjorde det muligt at arrangere begge dages konkurrence
samme sted. Måske var det de anførte genvordigheder, der gjorde, at stævnet ikke
havde mere end ca. 35 deltagere - laveste deltagerantal i mands minde. Torsdagens
program var klassisk konkurrence med punktorientering, orienteringsløb og skydning. Valdemarskildeskovene bød på masser af dejlig åben bøgeskov,
hvor det galt om at holde retning og fart, men også
på masser af steder, hvor farten skulle sættes ned,
for at finde den rigtige terrængenstand og posten.
Punktorienteringen, som de fleste forventede ville
blive forholdsvis simpel, klarede flere også uden
strafpoint, men alligevel resulterede den i en sekundær placering for flere deltagere p.g.a. lidt for mange
strafpoint. Sammenholdt med rimelige skyderesultater for mange deltagere, var konkurrencen tæt, og specielt i HE klassen gjorde det sig gældende. En eller to forbiere
gjorde forskellen mellem de 4 bedste placeringer.
Overnatning mellem konkurrencedagene foregik på Antvorskov kaserne, der også
dannede ramme til en hyggelig kammeratskabsaften.
Præmieoverrækkelse for torsdagens konkurrence skete
under kammeratskabsaften. Deltagerne havde en hyggelig aften, og mange nåede også forbi messen, inden den
stod på opladning til næste dag.
Fredag stod i stafettens tegn. Herre og mix-klasser havde
tre deltagere pr. hold, Dameklassen havde to deltagere
pr. hold. Med én stævneplads kunne det ikke undgås, at
deltagerne kom ud i de samme dele af skoven. Den store
spænding var der ikke tale om - måske havde deltagerne
lært terrænet at kende med færre bom til følge? Stævnet
afsluttedes med præmieoverrækkelse. DMI var repræsenteret ved I. P. Jensen. Vejret havde indtil 5 min. inde i
overrækkelsen været rimeligt, men så var det slut. Pludselig væltede regnen ned, og
alle nåede vist at blive gennemblødte.
Der skal lyde en stor tak til Johnny Ramsing fra SLGI, Bjarne Corvinius fra Feltsportsudvalget og Sorø Orienteringsklub. Uden disse var der ikke blevet noget DM
2007.
Danmarksmesterskaber 2008 afholdes af Akademisk Skytteforening og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (AS/HPRD) med støtte fra Den Kongelige Livgardes Idrætsforening 24. - 25. i april. Lad os møde mange deltagere fra
DMI´s foreninger. Der er plads til jer!
DMI stod for andre konkurrencer i 2007. Den
18. august gennemførtes Nordkredsmesterskaber i Uhrehøj/Myrhøj, arrangeret af Aalborg
kaserners idrætsforening (AKIF).
Konkurrencen var den klassiske med skydning,
punktorientering og orienteringsløb, dog med
den specielle afart, at deltagerne startede med
skydningen holdvis og derefter fortsatte direkte
ud på punktorientering. En OK løsning under
de givne omstændigheder.
Den 6. oktober afholdtes Sydkredsmesterska-
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ber (SKM) i Søgaard. Kolding Orienteringsklub stod igen for et vel gennemført biathlonstævne, også efter den klassiske model.
Åben DM var igen i 2007 årets største biathlonstævne, med lige over 100 deltagere.
Stævnet var udvidet med én dag, så der var
sprint konkurrence fredag eftermiddag, lørdag
bød på klassisk og søndag på stafet. Alle dagene
fra samme stævneområde, skydebanerne i Ulfborg, vest for Holstebro. Super lækkert terræn,
hvis sværhedsgrad overraskede selv garvede
biathleter. Formanden for det Internationale Biathlon Orienterings Forbund (IBOF) mente, det
var den sværeste punktorientering, han nogensinde havde løbet. Sprinten og den klassiske
konkurrence var de sidste afdelinger af 2007
World Cup. Der var indkvartering og spisning på Holstebro kaserne og Idrætsforeningen Skive Garnison med Jørn Svensen i spidsen stod som arrangør. Til dette
stævne var der deltagere fra Danmark, Estland, Finland, Sverige, Belgien og Holland. En stor succes for biathlon orientering i Danmark.
Landsholdet i biathlon orientering har også i
2007 repræsenteret såvel dansk forsvar som DMI
på en god måde i internationale konkurrencer. I
World CUP indgik stævner i Sverige, Norge, Finland, Estland og Danmark, Verdensmesterskaberne (VM) havde Finland som værter, NMM gennemførtes i Norge med et brag af et stævne.
Desværre var dansk deltagelse i World Cupens
mange konkurrencer ikke bred nok til, at der kunne samles tilstrækkelige point til topplaceringer i
2007 Heller ikke ved VM i Finland kom vi højest på
skamlen, mens Dannebrog vejede højt og stolt
ved NMM i Norge. Her bragte Thomas Jensen –
igen – en guldmedalje hjem til Danmark i disciplinen sprint, der klart er hans favoritdisciplin. Sammen med Christian Peter Maclassen
og Anders Bøstrup – to andre af vore absolutte topatleter – hjemtog Thomas også
guldet i stafetdisciplinen. Yderst flotte resultater!
Desværre rakte indsatsen af vore teknisk dygtige piger ikke til topplaceringer i 2007,
hvilket de ellers plejer at tage deres del af. For 2008 er
håbet intakt på dette område, idet vi dels har fået nyt blod
i bruttotruppen, og dels får bedre mulighed for at træne i
relevant terræn til VM i 2008, der gennemføres lige nord
for Gøteborg i Sverige – et af vore sædvanlige træningsterræner.
Er du ferm til orienteringsløb og har du evner for skydning, så overvej, om du skal med i bruttotruppen til dette
landshold? Der trænes såvel individuelt som samlet igennem hele året, og er du interesseret, opfordres du til at
høre nærmere om mulighederne hos enten træner eller
holdleder. Læs nærmere herom sammen med resultater,
indbydelser m.v. til stævner på www.biathlon.dk
Biathlon orientering er ikke på vej til at blive – det er
– en eliteidræt.
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MILITÆR FEMKAMP
af premierløjtnant Dennis Foged Hansen
DM 2007 i militær 5-kamp løb af stablen på Højstrup kaserne i Odense ved
Totalforsvarsregion Syd (TFRS) med Odense Garnisons idrætsforening
(OGI) som arrangør. Deltagerantallet var 23 herrer, 6 i rækken for de værnepligtige, 1 oldboys og 5 piger fordelt på 7 idrætsforeninger under DMI.
Det var atter i år tordenskjolds soldater, hvad angår idrætsforeninger, til
DM.
Mesterskaberne var som forsøg placeret i en weekend dels med håb om, at der så kom flere deltagere,
dels for at skabe en større tilskuerinteresse og endelig, fordi stævnet trak på en del frivillige hjælpere
fra Hjemmeværnet.
Med sundhedstriaden in mente kan man håbe på, at
der er flere, der vil bruge militær 5-kamp som træningsplatform til i hvert fald den obligatoriske træningstilstandsprøve. Konkurrencerne indledtes med
skydning på Skallebølle centret, og det forløb godt
med gode resultater til atleterne. Forhindringsbaneløb afvikledes på kasernens forhindringsbane,
der er af ældre dato, men dog i OK stand. Der var
en ret kraftig blæst og regn som optakt til forhindringsbanen. Heldigvis stoppede det med at regne,
inden første start gik. Tiderne på forhindringsbanen var ikke prangende, men vejret
og banens beskaffenhed taget i betragtning, var det gode tider. Svømmeforhindringsbanen blev gennemført i Universitetssvømmehallen i Odense. Faciliteterne og
servicen i svømmehallen var helt kanon – og der blev svømmet rigtig gode tider. Kast
blev gennemført på kasernens område og forløb som det skulle, dog uden de helt
prangende resultater. Med udgangspunkt midt i øvelsesterrænet blev der gennemført
en rigtig terrænløbsbane med et langt løbestykke på et ujævnt græsunderlag, der
sugede kræfterne ud af deltagerne. Løbet blev rigtig hårdt og tiderne var ikke super
hurtige. Summa summarum skal der lyde en stor tak til de frivillige hjemmeværnsfolk,
der gjorde stævnet muligt og også en tak til TFRS og OGI for afviklingen af stævnet.
Resultaterne ses på DMI’s hjemmeside www.dmif.dk under resultater 2007 eller på
www.milpent.dk.
Med de rammer, der bliver budt deltagerne ved vores hjemlige konkurrencer, skal vi
arbejde stenhårdt på at få endnu flere deltagere med. Der er nogle få idrætsforeninger, der stiller med deltagere og som har nogle super gode dage med at konkurrere i
militær 5-kamp, som måske er den idrætsgren, der bedst favner forsvarets fysiske
krav til soldaten. Det appelleres til alle idrætsforeninger om at få stillet nogle hold til
de to hjemlige konkurrencer i militær 5-kamp.
Næste års Danmarksmesterskaber ligger i perioden 27 – 29 AUG 2008 i Holstebro
med Jydske Dragonregiments Idrætsforening som arrangør, og i perioden 21 – 23
MAJ 2008 afvikles Forsvarsmesterskaber, ligeledes i Holstebro.
Landsholdet i militær 5-kamp har i 2007 været til Nordisk Militær
Mesterskab (NMM) i Sverige, hvor herreholdet tog sig af guldet i
holdkonkurrencen og guld individuelt. NMM er en del af Europa
Cup konkurrencerne og Danmark deltog i yderligere 3 Europa Cup konkurrencer i 2007, nemlig
Toledo, (Spanien), München (Tyskland) og Hyderabad (Indien). Resultater fra Europakonkurren33

cerne kan ses på www.military-pentathlon.org.
Brian Dåsbjerg, Jydske Dragonregiment vandt konkurrencerne i Toledo og Revingehed, hvilket rakte til en slutplacering som nr. 2 med samme point som vinderen fra
Hviderusland. Verdensmesterskaber i Hyderabad, Indien var en del af Military
Worldgames med i alt ca. 5000 deltagere fordelt på knap 100 deltagende lande. Brian Dåsbjerg sluttede som bedste dansker på en 4. plads i et stærkt besat felt og Heidi Sørensen (tidligere Olsen) leverede et bemærkelsesværdigt comeback til militær
5-kamp med en placering som nr. 23 og bedste dansker i det største felt, der nogensinde har været til et VM.
Forsvarets Mediecenter producerede en del fra Military Worldgames, der kan ses på
www.forsvarskanalen.dk. Vil du vide mere om militær 5-kamp så besøg
www.5kamp.com eller www.fak.dk/cfi.
Der kommer ingen nye talenter af sig selv - de skal findes og motiveres.

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 Dansk Militært Idrætsforbund, har i 2007 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdens- og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM), i 2007 blev der afholdt CISM
Military World Games i Indien, International Biathlon Orienteering Federation (IBOF)
samt Nordiske Militære Mesterskaber (NMM) således:
Idrætsgren
Biathlon orientering
Boksning
Faldskærm
Golf
Marine Femkamp
Militær Femkamp
Orienteringsløb
Sejlads
Skydning

CISM og IBOF
Verdensmesterskaber
Finland
Indien
Indien
Sydafrika
Finland
Indien
Kroatien
Indien
Indien

CISM
Nordiske Militære
Europamesterskaber
Mesterskaber
Norge

Tyskland
Polen

Fra disse mesterskaber skal følgende fine resultater fremhæves:
BIATHLON ORIENTERING
IBOF/VM
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 11 og bedste kvinde blev nr. 12.
Sprint:
I herreklassen blev bedste herre nr. 11 og bedste kvinde blev nr. 14.
Stafet:
Herreholdet blev nr. 4 og kvindeholdet nr. 8.
NMM
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 6.
Sprint:
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Danmark
Sverige
Danmark
Sverige

I herreklassen blev Thomas Jensen nr. 1.
Stafet:
Herreholdet - Christian P. Maclassen, Thomas Jensen og Anders Bøstrup - blev nr.
1.
BOKSNING
CISM/VM (MWG)
I 64 – 69 kg klassen blev Carsten Hammer Sørensen nr. 3.
GOLF
CISM/VM
Individuelt blev Kristian Mejnert nr. 6 og holdet blev nr. 5. I seniorrækken blev bedste
dansker nr. 7.
MARINE FEMKAMP
CISM/VM
Bedste herre blev placeret som nr. 21 og bedste kvinde blev nr. 9.
Begge hold blev nr. 8.
NMM
Individuelt blev Kasper Hansen nr. 2 og Christina Egdø blev nr. 4.
Både herre- og dameholdet blev nr. 3.
MILITÆR FEMKAMP
CISM/VM
Individuelt blev Brian Dåsbjerg nr. 4 og Heidi Olsen nr. 23.
Herreholdet blev nr. 8 og dameholdet blev nr. 11.
CISM/EM
Individuelt blev Brian Dåsbjerg nr. 7 og Katrine S. Andersen nr. 23.
Herreholdet blev nr. 4 og dameholdet blev nr. 8.
NMM
Brian Dåsbjerg blev nr. 1 med 5.534,5 point og satte ny dansk rekord.
Herreholdet – Brian Dåsbjerg, Allan Kjær Nielsen, Jimmi Jensen og Henrik Lassen blev nr. 1.
I dameklassen blev Katrine S. Andersen nr. 5 og holdet nr. 3.
EUROPA CUP
Brian Dåsbjerg fik en 2. plads. for 4. gang "Europa Cuppen".
ORIENTERINGSLØB
CISM/VM:
Sprint:
I herreklassen blev bedste placering en 20. plads og i dameklassen blev bedste placering en 20. plads.
Stafet:
Herreholdet blev nr. 12.
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 16 og bedste dame blev nr. 23. I holdkonkurrencen
blev herreholdet nr. 13.
SEJLADS
CISM/VM
Bedste båd blev nr. 19.
CISM/EM
I kapsejlads blev det til en 8. plads. Langdistancesejlads blev aflyst.
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NMM
Individuelt vandt Peter Wulff, Klaus Barfoed og John Bentzen guld og i holdkonkurrencen blev det til en 2. plads.
SKYDNING
CISM
Gevær 300 m:
Standard: Individuelt blev bedste herre nr. 21 og herreholdet blev nr. 4.
Hurtig: Individuelt blev bedste herre nr. 7 og herreholdet blev nr. 5.
Gevær 50 m:
60 skud liggende: Individuelt blev bedste dame nr. 15.
Pistol:
Standard: Individuelt blev bedste dame nr. 32.
Hurtig: Individuelt blev bedste dame nr. 30 og bedste herre blev nr. 20. Herreholdet
blev nr. 22.
NMM
Pistol
Sportspistol:
Individuelt blev OS Dorte Thorsen, FFOS nr. 1 og dameholdet blev nr. 2.
Hurtig:
Individuelt blev FSPC Nina Hylkjær, FSN AAL nr. 2 og dameholdet blev nr. 2.
Gevær 50 m:
60 skud liggende: Individuelt blev OKS-R Jette F. Andersen, TGR nr. 2.
½ match 50 m: Individuelt blev bedste dame nr. 7.
Gevær 300 m:
Hurtig: Individuelt blev bedste herre nr. 7 og herreholdet blev nr. 2.
½ match: Individuelt blev bedste herre nr. 10 og herreholdet blev nr. 4.
Feltskydning:
Pistol: Individuelt blev OS Dorte Thorsen, FFOS nr. 2 og dameholdet blev nr. 2. Bedste herre individuelt blev nr. 14 og herreholdet nr. 4.
Gevær: Individuelt blev bedste herre nr. 4 og herreholdet blev nr. 4.
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 1. november 2007.
IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN)
Forsvarets Materieltjene Idrætsforening i Ballerup (FMI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
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1352 (1231)
65 (63)
284 (285)
105 (122)
162 (142)
986 (1128)
265 (0)
99 (116)
943 (908)
10 (10)
318 (328)
358 (420)
660 (723)

Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skagen (IFSK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen for Informatiktjeneste (IFI)
Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen UUA (IUUA)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Værløse Idrætsforening (VIF)
AFNORTH VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Heidelberg Idrætsforening (HIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 1. november 2006).
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206 (194)
246 (258)
32 (33)
1410 (1317)
28 (33 )
798 (774)
526 (520)
228 (254)
5 (7)
62 (66)
260 (0)
18 (15)
68 (72)
907 (922)
22 (25)
385 (538)
89 (105)
1341 (1221)
136 (140)
35 (39)
186 (165)
353 (535)
25 (66)
66 (58)
113 (176)
517 (491)
439 (461)
625 (1112)
297 (506)
812 (839)
569 (516)
259 (285)
412 (315)
229 (356)
25 (40)
37 (31)
7 (6)
36 (38)

51 (52)
17.416 (18.137)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2007.
FORRETNINGSUDVALG:
Generallægelæge Erik Darre, hæren
Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet, kasserer
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Søren Munk Madsen, søværnet
Afdelingsleder Margit Buhl
ØVRIGE BESTYRELSE:
Major Claus Pieler, hæren (FM/UDV)
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet (FM/UDV)
Kaptajn Klaus Gertsen, hæren (FM/UDV)
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren (FM/UDV)
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (FM/UDV)
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (FM/UDV)
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Tandlæge Peter Wulff, søværnet
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Premierløjtnant af reserven John Pihl, hæren
Seniorsergent Karsten Pittersen, søværnet
Kaptajn Majbritt Nymark Jensen, flyvevåbnet
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Vakant
DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS AMATØR- OG
ORDENSUDVALG:
Oberst Kurt Mosgaard, hæren.
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Peter Farver, flyvevåbnet
DEN JYSKE IDRÆTSHØJSKOLE, VEJLE:
Kontaktperson: Major Claus Pieler, flyvevåbnet.
DIF´s KØBENHAVNERUDVALG:
Kontaktperson: Orlogskaptajn Kent Ravn, søværnet
FM/UDV = Formand for DMI udvalg.
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Valgt år

til år

2006
2007
2006
2006
2006
2007
2007

2008
2009
2008
2008
2008
2009
2009

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

2007
2007
2007

2008
2008
2008

2007
2005
2006

2010
2008
2009

2005

2008

OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2007.
BOLDSPILUDVALG I
Major Claus Pieler, flyvevåbnet, formand.
Major Torben L. Jensen, hæren, formand/badminton
Orlogskaptajn Torben Kjærulff, søværnet, golf
Premierløjtnant Lasse Krogh Søegaard, flyvevåbnet, golf
Seniorsergent Ronny Starcke, hæren, golf.
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand/tennis
Overværkmester Jan Larsen, hæren, tennis
Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball/beachvolley.
BOLDSPILUDVALG II
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand/fodbold
Overkonstabel Lars Vandborg, hæren, fodbold
Premierløjtnant Karsten Nielsen, hjemmeværnet, fodbold
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold
Kaptajn Kristian Høj, hæren, formandvolleyball/beachvolley
Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball/beachvolley
IDRÆTSUDVALG I
Kaptajn Klaus Gertsen, hæren, formand
Premierløjtnant Michael L. Hoffmann, hæren, formand/cykling.
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet, cykling
Premierløjtnant Nikolaj Andersen, flyvevåbnet, cykling
Seniorsergent Karsten Theis Pittersen, søværnet, formand/cross
Oversergent Steen M. Sørensen, hæren, formand/triathlon/duathlon
Premierløjtnant Bo Bruun Larsen, flyvevåbnet, triathlon/duathlon.
Oversergent Frank T. Nielsen, hæren, triathlon/duathlon.
Premierløjtnant Klaus Kildemand, flyvevåbnet, triathlon/duathlon.
IDRÆTSUDVALG II
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren, formand
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand/faldskærm
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm
Seniorsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet, faldskærm
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand/fægtning
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren, fægtning
Seniorsergent Kim K. Berg, søværnet, fægtning
Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren, fægtning
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet, fægtning
Major Keld H. Lavesen, hæren, formand/svømning
Major Steen G. Brevadt, hæren, svømning
Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning
Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning
SKYDEUDVALGET
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand
Oversergent Gitte Vinter Nielsen, hæren.
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Oversergent Henning Møller, hæren.
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, gevær-dommer
Seniorsergent Paul Erik Sørensen, flyvevåbnet, resultatformidling
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren, feltskydning
Flyverspecialist Anker Sewohl, hæren, pistol-dommer
Seniorsergent Christian Scherrebeck, flyvevåbnet, formand/flugtskydning
Chefsergent Villy R. Hansen, pensionist, flugtskydning.
SPECIALUDVALGET
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, formand
Oversergent Jan Møller, hæren, formand/feltsport-biathlon orientering
Flyverspecialist Hans Frederiksen, pensionist, feltsport-biathlon orientering
Oversergent Jørn Svensen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant-R Bjarne Corvinius, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren, formand/militær femkamp
Overkonstabel-1 Benny Bendtsen, hæren, militær femkamp
Sergent Morten V. F. Østfeldt, hæren, militær femkamp
HÆDERSTEGNSUDVALGET
Generallæge Erik Darre, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær Ivan B. Skov, sekretær

LOVUDVALGET
Major Kaj Wagener, hæren, formand
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Vicegeneralsekretær Ib P. Jensen, sekretær
DOPINGKONTROLUDVALGET
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
ELITEUDVALGET
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand.
Major Henning S. Christensen, hæren.
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Generalsekretær Ivan Skov, sekretær
MEDIEUDVALGET
Afdelingsleder Margit Buhl, formand
Tandlæge Peter Wulff, søværnet
Michael Larsen, flyvevåbnet (DMI web-master)
Generalsekretær Ivan B. Skov
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IDRÆT – BREDDE – ELITE
FORSVARET GIVER MINIMUM 2 TIMER
DMI GIVER LIVET

REPRO/FAK/UMAK
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