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STATUS
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) kan gøre status for 1998 med god samvittighed, idet
idrætsaktiviteterne er gennemført som planlagt og generelt med forøget deltagelse, ligesom
der også er indført forbundsmesterskab i nye rækker inden for de allerede etablerede idrætsgrene. Økonomien har heldigvis kunnet bære forøgelsen og er således intakt.
1998 har således været et godt år for den frivillige idræt. Dette skyldes naturligvis mange forhold, men primært må det tilskrives en særdeles aktiv indsats fra alle berørte.
DMI skal derfor straks i denne årsberetning rette en varm tak til alle, som har bidraget hertil.
Det være sig kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsforeninger og enkeltpersoner –
over alt er DMI blevet mødt med en enestående velvilje og forståelse. Dette har muliggjort
den allerede nævnte videreførelse af forbundets høje aktivitetsniveau til glæde for aktive og
ledere, som år efter år positivt yder en indsats for at den frivillige idræt i forsvaret kan tilbyde
så mange forskellige aktiviteter til alt personel.
Samarbejdet mellem kommandoerne, tjenestestederne, DMI-idrætsforeninger og –udvalg
samt DMI-sekretariat har fungeret særdeles godt til glæde for alle parter.
Forbundet har igen modtaget støtte fra TEAM DANMARK til eliten i MILITÆR FEMKAMP, hvor såvel de kvindelige som mandlige femkæmpere er på TEAM DANMARK
KANDIDATLISTE. En stor og velfortjent opmuntring og hjælp til de aktive og deres ledere,
men også for DMI, idet kun store internationale resultater muliggør denne støtte.
1998 var også året, hvor FORSVARETS IDRÆTSPOLITIK – der er udgivet som en del af
personelpolitikken i FKOVEJL. PS. 400-3, DEC 1997 - skulle stå sin prøve. I DMI foreninger
er politikken således blevet godt modtaget, idet den også henvender sig til civilt personel.
På baggrund af FORSVARETS IDRÆTSPOLITIK forventedes udsendt et nyt DIREKTIV
FOR IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET – dette er imidlertid ikke sket, men DMI har
via sit sæde i Forsvarets Idrætsudvalg medvirket ved udarbejdelsen af et direktiv, som er godkendt og forventes udsendt i dette forår.
Dele af direktivet er gengivet og kommenteret i bestyrelsens beretning.
Ved DMI Landsidrætsstævne på Bornholm udtog Danmarks Idræts-Forbunds Dopingudvalg
prøver af 7 idrætsudøvere, det efterfølgende korte svar fra udvalget var: ”Alle var OK”.
I disse tider, hvor misbrug for alvor er i fokus, luner en sådan meddelelse.
Lidt malurt skal der imidlertid dryppes i bægeret. Forbundet kunne godt ønske sig en større
aktiv medvirken fra de ca. 20 idrætsforeninger, som DMI sjældent hører fra eller ser til konkurrencer. Med indførelsen af den nye idrætspolitik kan der umuligt være nogen undskyldning for ikke at deltage.
DMI vil fortsat arbejde for et højt etisk niveau i idrætten, hvor glæde, fysisk velvære, kammeratskab på tværs, sundhed og ærlighed er i højsædet og de grundlæggende elementer i forbundets virksomhed.
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DMI ÆRESMEDLEM og DIF ÆRESTEGN

Orlogskaptajn K.Sortberg

HÆ-

DERSTEGN

Major I.B.Skov

Oberst N.Fredenslund
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GULDEM-

BLEM
Seniorsergent
Kaptajnløjtnant
Orlogskaptajn
Seniorsergent
Major
Major

SØLVEM-

J.A.Bannow, SVN
K.G.Ravn, SVN
K.B.Jensen, SVN
Margit Buhl, HRN
B.Sørensen, HRN
N.Truelsen, HRN

BLEM
Oberstløjtnant
Seniorsergent
Oversergent
Flyverspecialist
Chefsergent
Overkonstabel

BRONZE-

F.Lodberg, HRN
I.Venzel Nielsen, FLV
C.H.G.Hansen, HRN
K.M.Holm, FLV
U.H.Kristiansen, HRN
B.L.Pedersen, HRN

EMBLEM
Major
Seniorsergent
Overassistent
Seniorsergent

P.F.Henriksen, HRN
J.Petersen, HRN
Marianne B.G.Hansen, HRN
K.Eskebjerg, HRN

LANDSHOLDSDELTAGERE
CROSS COUNTRY:

KN
SG

Jette Olsen, HRN
Kr. B.Madsen, HRN

FÆGTNING:

FOKS
LT

C.M.Larsen, FLV
A.Sørensen, HRN

MILITÆR FEMKAMP:

SG
OKS
OKS
KS
KS

J.Jensen, HRN
M.Østfeldt, HRN
K.Espersen, HRN
B.Daasbjerg, HRN
Julie Brøndum, HRN

ORIENTERING:

FSPC

Gurli R.Nielsen, FLV
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BRONZEEMBLEM
SKYDNING:

SG
SG
SG

Dorthe Thorsen, FLV
O.Rømer, HRN
E.Andersen, HRN

SØSPORT:

KK
PL-R
SG
SG
MAEL
MAEL
MOKS
MAKS

L.Hartmann Jensen, SVN
P.Wulf, SVN
T Brandt-Møller, SVN
C.Jensen, SVN
Anni Jacobsen, SVN
Britt Jacobsen, SVN
M.Andersen, SVN
N.Filtenborg, SVN

GULD-

MANCHETKNAPPER
Flyverspecialist G.Klaris, FLV
Oberst
P.Bauer-jensen, FLV
Oberst
N.Fredenslund, HRN

SØLV-

MANCHETKNAPPER
Civilingeniør
Oberst

H.Borreby, FLV
K.Køngerskov Pallesen, HRN
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En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 1998 har medvirket
ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon) af
Idrætsforeningen Varde Garnison

-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp af
Næstved Garnisons Idrætsforening

-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i feltsport af
Dronningens Livregiments Idrætsforening
19 forbundsmesterskaber under medvirken af:

-

Idrætsforeningen Varde Garnison

Flugtskydning

-

Haderslev Garnisons Idrætsforening

Svømning og volleyball

-

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup

Fægtning, individuel og triathlon

-

Jægersprislejrens Idrætsforening

Fodbold, indendørs

-

Livgardens Idrætsforening

Faldskærmsudspring

-

Søværnets Idrætsforening København

Fægtning, hold og badminton

-

Luftværnsgruppens Idrætsforening

Håndbold, indendørs (M/K)

-

Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Håndbold, indendørs Old Boys

-

Dronningens Livregiments Idrætsforening

Fodbold, udendørs (K) og
tennis Old Boys og veteran

-

Idrætsforeningen Flyvestation Værløse

Tennis, senior og bordtennis

-

Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk

Fodbold, udendørs (M)

-

Prinsens Livregiments Idrætsforening

Skydning

-

Bornholms Værns Idrætsforening

Atletik og håndbold, udendørs

-

Fredericia Garnisons Idrætsforening

Golf

Endvidere er der – inden for boldspil – afviklet en række indledende kampe ved i alt ca. 25
kvalifikations- og kredsstævner forud for ovennævnte finalestævner.
Til de tjenestesteder, som har ydet en uvurderlig støtte til forbundets idrætsforeninger, skal
der rettes en tak til kommandantskaber, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, gennemførelse af den store stævnevirksomhed ville have været problematisk.
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LANDSHOLDENE
Eliteidrætten i form af landsholdene, som primært styres af Forsvarets Gymnastikskole, har i
1998 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdensmesterskaber og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) samt nordiske mesterskaber således:
Disciplin
Militær femkamp
Marinefemkamp
Cross Country
Fægtning
Skydning
Faldskærmsudspring
Sejlsport

CISM - Verdensmesterskaber
Kina
Aflyst
Irland
Aflyst
Aflyst
Aflyst
Aflyst

CISM – Europamesterskaber
Belgien (K)
Tyrkiet (M)
Finland

Militære Nordiske
Mesterskaber
Finland
Danmark
Sverige
Finland
Danmark

Resultatmæssigt skal nævnes følgende, som er særdeles flotte, fra internationale konkurrencer:
MILITÆR FEMKAMP
CISM - Verdensmesterskaber
-

CISM – Europamesterskaber

-

Militære Nordiske Mesterskaber

FÆGTNING
Militære Nordiske Mesterskaber

SKYDNING
Militære Nordiske Mesterskaber

SEJLSPORT (Yngling)
Militære Nordiske Mesterskaber

Holdkonkurrence, kvinder – nr. 2.
Holdkonkurrence, mænd – nr. 4.
Indviduel, kvinder – nr. 1.
Hold, kvinder – nr. 2.
Hold, mænd – nr. 2.
Individuelt, kvinder – nr. 1, 2 og 3.
Hold, kvinder – nr. 1
Individuel, mænd – nr. 1 og 2.
Hold, mænd – nr. 1.
Individuelt, kvinder – nr. 1, 2 og 3.
Hold, kvinder – nr. 1
60 skud liggende, kvinder – nr. 1
Feltskydning, pistol, kvinder – nr. 1
Sportspistol, hold, kvinder – nr. 1
Feltskydning, pistol, mænd – nr. 1
Individuel – nr. 1
Hold – nr. 1
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BESTYRELSENS BERETNING
Med udgivelsen af FORSVARETS IDRÆTSPOLITIK i december 1997, blev 1998 året, hvor
politikken skulle følges op af et direktiv på området. Dette er imidlertid ikke sket endnu, men
DMI har via sit sæde i Forsvarets Idrætsudvalg medvirket ved udarbejdelsen af et direktiv,
som er godkendt og forventes udsendt i dette forår.
Fra direktivet (FKODIR PS.491-1, ?? 1999) skal nævnes:
”Formålet med forsvarets idrætsvirksomhed er at sikre, at forsvarets personel oparbejder og
vedligeholder en fysisk standard, som gør personellet i stand til at løse pålagte opgaver.
Forsvarets idrætsvirksomhed skal for alt tjenestegørende militært og civilt personel:
Motivere til aktiv idrætsudøvelse.
Fremme interessen for at opbygge og vedligeholde en fysisk præstationsevne afpasset efter alder, uddannelse og tjeneste.
Fremme personellets fysiske, mentale og sociale velvære og dermed dets arbejdslyst og velbefindende i almindelighed.
Skabe grundlag for deltagelse i konkurrencebetonet idræt.
Medvirke til fremme af kontakten mellem forsvarets personel og det civile idrætsliv.”
Som det tydeligt fremgår, så omhandler direktivet forsvarets personel – altså en direkte opfølgning af idrætspolitikken.
I direktivet hedder det videre:
”Til civilt personel stilles der normalt ikke krav om fysisk formåen i tjenesten eller i forbindelse med optagelse på uddannelser, men da fysisk aktivitet forebygger helbredsmæssige skavanker, opfordres civilt personel til ligeledes at opbygge og vedligeholde en god fysisk træningstilstand”
Igen en fuldstændig opfølgning af idrætspolitikken.
Om tjenestesteders støtte til idrætsvirksomhed hedder det:
”Forsvarskommandoen lægger vægt på, at der gives idrætsvirksomheden de bedst mulige
vilkår. I den forbindelse stilles forsvarets idrætsfaciliteter, i den udstrækning det er praktisk
muligt, til rådighed for personellet med familie.
Under fornøden hensyntagen til tjenestestedets primære opgaver kan der ydes instruktørbistand og personelstøtte ved afvikling af godkendte idrætsarrangementer.
Ud over den befalede fysiske uddannelse og træning, bør der endvidere – i det omfang de
tjenstlige vilkår muliggør det, gives militært personel lejlighed til,
frivillig idrætsudøvelse med henblik på deltagelse i konkurrencer, stævner mv.,
såvel i som uden for tjenestetiden samt
idrætsudøvelse inden for normal daglig arbejdstid i ca. 1 time pr. uge.
Civilt personel kan meddeles særlig tilladelse til idrætsudøvelse inden for daglig arbejdstid i
op til ca. 1 time pr. uge, såfremt tjenesten tillader det.”
Om personellets deltagelse er bl.a. anført:
”Befalet deltagelse i fysisk uddannelse og træning er tjenstlige aktiviteter. Deltagelse i og
gennemførelse af forsvarets øvrige idrætsvirksomhed er baseret på frivillighed. Når personel
har meldt sig til træningsarrangementer med henblik på deltagelse i godkendte konkurrencer
– og tjenestestedets tilladelse foreligger – betragtes tilmeldingen som bindende.
Deltagelse i disse arrangementer sker på særlige vilkår – idrætsrejsebasis – idet følgende
forhold skal tilgodeses:
Udbetaling af godtgørelse for tjeneste uden for normal arbejdstid eller på lørdag/søndag kan ikke finde sted.
Deltagelse uden for normal arbejdstid kan ikke beregnes som merarbejde.
- 12 -
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-

Meddelt tilladelse til deltagelse i ovennævnte arrangementer i tjenestetiden skal
ikke modsvares af anden tjeneste.”
Altså et udmærket direktiv og et godt stykke værktøj for den frivillige idræt i forsvaret.

Forbundets mål
I løbet af 1997 udformede bestyrelsen følgende mål for forbundets virksomhed:
Fastholdelse af aktivitetsniveauet,
alt personel i forsvaret som medlem af en militær idrætsforening under DMI,
forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel,
indførelse/bortfald af idrætsdiscipliner i takt med udviklingen og
fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående forbund og specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.
Fastholdelse af aktivitetsniveauet
Med afholdelse af ca. 25 kvalifikations- og kredsstævner samt 23 finalestævner i 20 forskellige idrætsgrene i 1998 har forbundet fastholdt niveauet fra 1997. Inden for de enkelte idrætsgrene er der imidlertid indført følgende nye forbundsmesterskaber:
Håndbold, indendørs - Old Boys.
Flugtskydning – veteraner.
Fodbold, indendørs - kvinder.
Fodbold, udendørs (7-mands) – kvinder.
Golf, hold – senior/ungsenior.
Der er altså tale om en aktivitetsforøgelse.
Fra og med 1999 er der indført følgende nye forbundsmesterskaber:
Beachvolley (afvikles som en selvstændig turnering).
Volleyball, kvinder (afvikles i samme turnering som mænd).
Fodbold, indendørs - veteraner (er indeholdt i eksisterende turnering).
Duathlon (afvikles sammen med triathlon).
Cross Country (afvikles sammen med atletik).
”Formations Cup” (afvikles sammen med faldskærmsudspring).
Håndbold, udendørs udgår, idet idrætten ikke længere findes i Danmarks Idræts-Forbunds
regi samt det forhold, at deltagelsen i de senere år har været vigende.
Det kniber stadig med kvindelig og især civil deltagelse i mange idrætsgrene. Ved Danmarksog Forbundsmesterskaberne i militær femkamp måtte mesterskabet for kvinder hold således
aflyses for 3. år i træk. Idrætsforeningerne opfordres til at være mere aktive for at få dette personel med til forbundets arrangementer.
Der er ikke planlagt invitations-/forsøgsstævner i 1999.
Reglerne for optagelse af nye idrætsgrene og/eller idrætsdiscipliner i DMI stævnevirksomhed
er som følger:
Forud for optagelse skal der normalt være gennemført mindst én
invitationskonkurrence, som normalt udskrives af en forbundsforening. Kræver ikke
godkendelse fra DMI, men DMI orienteres herom.
forsøgskonkurrence, som udskrives af DMI efter beslutning i forretningsudvalget
efter indstilling hertil fra et idrætsudvalg eller en forbundsforening.
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Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 1998
IDRÆTSGREN
Atletik
Badminton
Bordtennis
Faldskærmsudspring
Feltkonkurrence (orienteringsbiathlon)
Feltsport
Flugtskydning
Fodbold – indendørs
Fodbold – udendørs
Fægtning
Golf
Håndbold – indendørs
Håndbold – udendørs
Militær femkamp
Skydning
Svømning
Tennis
Triathlon
Volleyball

Individuel
108
185
87
39
111
89
140

25
101

42
122
120
47
42

DELTAGELSE
Hold
Idrætsforeninger
18
38
20
13
19
18
23
99
33
66
37
15
14
30
30
23
10
10
11
22
20
14
17
20
20

Alt personel i forsvaret som medlem af DMI
Nu er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at være medlem af forbundets foreninger. Med den snarlige udgivelse af ”Direktiv for idrætsvirksomhed i forsvaret” er den sidste
forhindring ryddet af vejen og alle kan herefter dyrke idræt og deltage i DMI arrangementer
under de samme vilkår.
Der er endvidere stemning i hæren og søværnet for at civilt personel også kan deltage i stævner, som afholdes af de operative kommandoer. I flyvevåbnet har civilt personel kunnet deltage i flere år.
Forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel
Her skal også henvises til ”Direktiv for idrætsvirksomhed i forsvaret”, idet Forsvarskommandoen lægger vægt på, at der gives idrætsvirksomheden de bedst mulige vilkår. I den forbindelse stilles forsvarets idrætsfaciliteter, i den udstrækning det er praktisk muligt, til rådighed for
personellet med familie. Endvidere kan civilt personel meddeles særlig tilladelse til idrætsudøvelse inden for daglig arbejdstid i op til ca. 1 time pr. uge, såfremt tjenesten tillader det.
DMI har i 1998 støttet adskillige idrætsforeninger via projektfonden, det er især til materiel til
indretning af kondicentre, men også nye uddannelser og forsøg inden for idrætten er blevet
støttet.
Indførelse/bortfald af idrætsdiscipliner i takt med udviklingen
Beachvolley er - som tidligere nævnt - indført som forbundsmesterskab i 1999. Samtidig udgår håndbold, udendørs.

- 14 -

DMI ÅRSBERETNING 1998
Idrætsforeningerne
Forsvarets Forvaltningsskole har oprettet Forsvarets Forvaltningsskoles Idrætsforening af
1998 (FOFSI)
Der har desuden været tiltag til oprettelse af idrætsforeninger ved Forsvarsministeriet, ved
Sheppard Air Base i Texas og ved SHAPE, men det er ikke blevet til noget.
Med nedlæggelsen af Flyvestation Tirstrup er Idrætsforeningen Flyvestation Tirstrup også
nedlagt.
Ved udgangen af 1998 er det samlede antal DMI idrætsforeninger således status quo – altså
62.
DMI samlede medlemstal ligger på ca. 24.000 med let vigende tendens.
Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) medlemsregistrering er i 1998 gennemført, men for mange
idrætsforeninger går det noget trægt. Sidste frist for indsendelse er 31. januar 1999. Det er
særdeles vigtigt, at denne registrering foretages, idet DMI derved tilsikres den forudsete tildeling af DIF ”Tipspenge”.
Idrætsforeningernes indsendelse af årsberetning med regnskab til DMI, jf. lovenes §8 sker
kun for ca. 30% af foreningerne. Det må kunne gøres bedre. Forbundet ser gerne, at blot referat fra generalforsamlingen indsendes, idet der heri normalt vil indgå formandens/bestyrelsens
årsberetning.
1998 bød på et enkelt foreningsjubilæum. Det var Kongens Artilleriregiments Idrætsforening
der fyldte 80 år. DMI var repræsenteret.
DMI anmoder om oplysninger vedrørende kommende jubilæer, så evt. honorering kan finde
sted.
DMI love og bestemmelser
I 1997 vedtog repræsentantskabet et antal lovændringer, bl.a. en væsentlig udvidelse af medlemskriteriet. Denne ændring er naturligvis optaget i nogle idrætsforeningers love/vedtægter i
løbet af 1998, men det er kun meget få, som er kommet til DMI kendskab. Foreningerne anmodes derfor om at indsende forslag til lovændringer til godkendelse.
Publikationen DMI love og bestemmelser er under ajourføring og en ny totalrettet udgave var
planlagt udgivet ultimo 1998. Af forskellige årsager lykkedes dette ikke, så nu er udgivelsen
udsat på ubestemt tid.
Økonomi
DMI kasserer vil på repræsentantskabsmødet 1999 gennemgå det fordelte regnskab for 1998.
På given foranledning skal enkelte forhold dog nævnes.
DMI økonomi baserer sig næsten udelukkende på støtte fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i
form af ”Tipspenge” og fra Forsvarskommandoen (FKO) gennem støtten til finalearrangementerne. Idrætsforeningernes økonomi baserer sig på kontingentindtægter og støtte fra tjenestestederne.
I 1998 videreførte FKO støtten til forbundet med en lille reduktion i forhold til 1997. Dette
har DMI accepteret og de planlagte aktiviteter i 1998 er stort set gennemført uden økonomiske vanskeligheder.
Hvert finalearrangement er tildelt eget kontonummer i FKO regnskabssystem, så det er muligt
at følge forbruget.
Idrætsforeningerne opfordres igen i år kraftigt til at sætte sig ind i tilskudsmulighederne fra
tjenestestederne, så foreningernes udgifter til stævnedeltagelse holdes nede.
Tipspengene til DMI blev fra oktober 1998 for DIF finansår 1998/99 forøget med ca. kr.
30.000 til kr. 1.638.789.
DMI redegørelsesbeløb eller UFO – Udvikling/Forsøg/Omstilling – er videreført uændret i
1998. Det skal erindres, at et antal idrætsforeninger ved årsskiftet 98/99 har uforbrugte beløb
stående hos DMI. Disse midler skal være forbrugt senest april 1999.
- 15 -
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DMI LÅNEKONTO er fortsat intakt og der er som regel plads til yderligere lån. Lånene er
som bekendt rentefrie og løber normalt over 6-12 måneder med et månedligt afdrag på ikke
under 500 kroner.
DMI organisatoriske styrelsesorganer
Der var følgende ændringer i DMI styrelsesorganer i 1998:
Nyvalg:
Oberst N.O.Jensen, HRN valgtes til formand.
Overkonstabel B.L.Pedersen, HRN valgtes til bestyrelsen.
Orlogskaptajn K.Trap, SVN valgtes til bestyrelsen (FM/skydeudv.).
Chefsergent H.E.Lundsgaard, HRN valgtes til bestyrelsen (FM/feltsportsudv.).
Generalmajor K.L.Axelsen, FLV valgtes til Amatør- og ordensudv. (formand).
Generalmajor K.E.Rosgaard, FLV valgtes som suppleant til Amatør- og ordensudvalget.
Følgende ledelsesmøder er afholdt i 1998:
1 repræsentantskabsmøde
4 bestyrelsesmøder og
8 forretningsudvalgsmøder.
Amatør- og Ordensudvalget havde ingen sager til behandling i 1998. Det skal dog nævnes, at
en anmodning fra Danmarks Idræts-Forbund til specialforbundene om at harmonisere deres
”Bestemmelser for Amatør- og Ordensudvalg” er taget til følge og DMI Lovudvalg har udarbejdet forslag til et nyt bestemmelsessæt, som DMI Amatør- og Ordensudvalg og bestyrelse
har godkendt, så det kan forelægges på repræsentantskabsmødet 1999.
Dopingudvalget har heller ikke i 1998 haft sager til behandling. Som nævnt under STATUS,
så er 7 idrætsudøvere kontrolleret og fundet OK, men uden medvirken af DMI Dopingudvalg.
På repræsentantskabsmødet 1998 bebudedes nedsat et strukturudvalg. Dette udvalg blev etableret med følgende medlemmer og opgave:
Medlemmer:
Formanden for DMI Lovudvalg (formand) - oberstløjtnant Erling Jensen, FLV
DMI Lovudvalgs 2 øvrige medlemmer - major Ivan B.Skov, HRN og kaptajnløjtnant Viggo
Thorlacius, SVN
Formanden for Boldspiludvalget - major Kaj Wagener, HRN
Formanden for Feltsportsudvalget - chefsergent Erling Lundsgaard, HRN
Formanden for Flerkampudvalget - kaptajn Eddie A.Nielsen, HRN
1 repræsentant for idrætsforening fra HRN - overkonstabel Bjarne Pedersen, Dronningens
Livregiments Idrætsforening
1 repræsentant for idrætsforening fra SVN - orlogskaptajn Poul Erik Thyland, Søværnets
Idrætsforening Frederikshavn
1 repræsentant for idrætsforening fra FLV - chefsergent Niels Egholm, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
1 repræsentant for Reserveofficersforeningen i Danmark - premierløjtnant J.Pihl
Sekretær: DMI generalsekretær - orlogskaptajn Karl Sortberg
Opgave:
Udvalget skal analysere DMI eksisterende struktur og fremsætte forslag til en fremtidig, hensigtsmæssig struktur. Udvalget skal bl.a.:
Overveje, om nuværende organisation er hensigtsmæssig og herunder
vurdere, om antallet af idrætsudvalg og deres sammensætning af
idrætsdiscipliner skal ændres.
overveje sammensætningen af DMI bestyrelse og værnsvise repræsentation og vurdere, om antallet af bestyrelsesmedlemmer skal ændres (reduceres) samt
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overveje FU sammensætning og vurdere, om en lovmæssig, værnsvis
repræsentation er hensigtsmæssig.

Selve strukturudvalget har afholdt 2 møder, det samme har et mindre udvalg sammensat af
strukturudvalgets idrætsudvalgsformænd og idrætsforeningernes repræsentanter.
I efteråret barslede udvalget med efterfølgende forslag til ny struktur (lovændring), som er
godkendt på bestyrelsesmødet i november og som vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet 1999.
Det drejer sig om paragrafferne 13, 15, 16 og 20.
Her bringes kun ordlyden af forslag til ny §13, idet ændringerne i øvrige paragraffer primært
er konsekvensændringer.
§13.
REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Repræsentantskabsmøder kan være ordinære eller ekstraordinære.
a.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse foretages af bestyrelsen med 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, hvori angives tid, sted og dagsorden for mødet.
Forslag, herunder forslag til valg, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet,
skal være DMI i hænde senest 4 uger inden mødet og udsendt af DMI senest 2 uger før
mødet.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formanden aflægger beretning, suppleret af udvalgsformændene.
3.
Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab til godkendelse.
4.
Behandling af indkomne forslag. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.
5.
Fastsættelse af kontingent.
6.
Valg af formand, jf. § 15.
7.
Valg af kasserer, jf. § 15.
8.
Valg af udvalgsformand boldspil I.
9.
Valg af udvalgsformand boldspil II.
10. Valg af udvalgsformand feltsport.
11. Valg af udvalgsformand flerkamp.
12. Valg af udvalgsformand idræt.
13. Valg af udvalgsformand skydning.
14. Valg af bestyrelse (4 medlemmer vælges i ulige år, 3 i lige år) og 3 suppleanter, jf.
§ 15.
15. Valg af amatør- og ordensudvalg, jf. § 18.
16. Eventuelt.
b.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder behov herfor, eller når mindst 5 foreninger skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af
dagsorden.
Indkaldelse finder sted med 4 ugers varsel og senest 4 uger efter begæring herom er
fremsat.
Lovudvalget
Lovudvalget har haft travlt i 1998, ikke mindst på grund af arbejdet i strukturudvalget.
Der har ligeledes været en del love eller forslag til love fra idrætsforeningerne, som udvalget
har gennemgået og kommenteret.
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Idrætsforeningerne opfordres fortsat til at indsende ændringsforslag til Lovudvalget inden
forelæggelse på de lokale generalforsamlinger, så DMI godkendelse kan indhentes forud.
Lovudvalget har desuden medvirket i et antal henvendelser om fortolkning af DMI bestemmelser.
Idrætsudvalgene
Som i tidligere år har en stor del af DMI stævnevirksomhed baseret sig på en dygtig indsats af
idrætsudvalgene. Samarbejdet med DMI sekretariat og udvalgene er forløbet særdeles godt og
det er faktisk dette samarbejde, der har bevirket,at den planlagte idrætsvirksomhed stort set er
gennemført som ønsket.
Et enkelt stævne er flyttet på grund af manglende økonomi til rejse og kostpenge for nogle
idrætsforeninger, men generelt er stævnerne – takket være idrætsudvalgene – gennemført
planmæssigt og professionelt.
DMI siger tak til følgende medlemmer af idrætsudvalgene, som er udtrådt i løbet af 1998:
Boldspiludvalget
Major H.G.B.Jensen
Major N.Truelsen
Seniorsergent J.Bannow
Seniorsergent U.H.Jensen
Fægteudvalget
Major K.E.Andersen
Kaptajnløjtnant C.E.Tronhjem
Skydeudvalget
Oberstløjtnant M.K.Heltenov
DMI byder velkommen til følgende nye medlemmer af idrætsudvalgene
Boldspiludvalget
Kaptajn M.P.Noe
Overkonstabel B.L.Pedersen (midlertidig)
Chefsergent K.L.Z.Bertelsen
Fægteudvalget
Seniorsergent K.K.Berg
Overkonstabel H.B.Grubak
DIF – TEAM DANMARK – DIF specialforbund - DMI
DMI har i 1998 haft et godt samarbejde med DIF, TEAM DANMARK og de øvrige specialforbund.
I 1997 indgik Dansk Orienterings-Forbund (DOF) og DMI en samarbejdsaftale, som bl.a.
indebærer, at de lokale orienteringsklubber ved henvendelse til tjenestestedets idrætsleder kan
få mulighed for orientering af de værnepligtige, som står foran hjemsendelse.
DMI idrætsforeninger og forsvarets tjenestesteder/myndigheder vil som hidtil kunne trække
på støtte fra DOF lokale klubber med hensyn til køb af O-kort, hjælp til O-løb (banelægning),
lån af materiel mv. Desuden udveksles oplysninger om reglementsrettelser, stævnevirksomhed, nye kort o.lign. Spalteplads i DOF blad ”O-sporten” er der også åbnet mulighed for.
Samarbejdet mellem Dansk Fægte-Forbund og DMI har i lighed med tidligere år været ret
begrænset.
IDRÆTSMÆRKET støtter DMI igen i 1999 med kr. 20.000 - det er sidste portion af en treårig støtte på i alt kr. 60.000. Major B.Sørensen (DMI Fægteudvalgsformand) er formand for
et idéudvalg under IDRÆTSMÆRKET – et udvalg, der i 1998 har arbejdet godt og som der
også i fremtiden vil blive stillet store krav til.
TEAM DANMARK følger naturligvis DMI arbejde inden for eliten og her kan forbundet heldigvis konstatere fremragende resultater i militær femkamp, som har bevirket, at støtten fra
1998 ikke alene er fastholdt, men også udvidet.
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Public Relations (PR)
DMI INFORMATION er udkommet med 4 numre og indeholder omtale af finalearrangementerne, forfattet af forretningsudvalgets repræsentanter ved de forskellige finaler. Alle finaler
er, hvad det arrangementsmæssige angår, positivt omtalt.
DMI sekretariat har naturligvis også benyttet DMI INFORMATION til formidling af meddelelser mv., ligesom der har været indslag fra IDRÆTSMÆRKET, idrætsudøvere og annoncering af forskellige idrætsarrangementer.
DMI ”Organisations- og Aktivitetskalender” videreføres.
”DMI Stævnekalender 1999” blev af forskellige årsager ikke udsendt før ultimo december
1998. Dette vil der forhåbentligt blive rådet bod på i 1999, idet bestyrelsen har besluttet, at
kalenderen skal udsendes ultimo september.
DMI er endnu ikke på Danmarks Idræts-Forbunds INFOSPORT og heller ikke på INTERNET. Begge dele kræver ajourføring, stort set dagligt, og det er sekretariatet ikke klædt på til.
I den forbindelse skal nævnes, at foreninger og enkeltmedlemmer i stor udstrækning kontakter
sekretariatet via telefon, telefax og Forsvarets Interne Informatik Net for at få oplysninger af
forskellig art, sekretariatets telefonsvarer bliver også anvendt flittigt. Disse kommunikationsmidler bliver naturligvis røgtet og besvaret af sekretariatet, og i en overskuelig fremtid anses
de at være tilstrækkelige.
Sekretariatet
Pr. 1. august 1998 blev der foretaget generalsekretærskift. Hvorvidt dette har indvirket på det
administrative arbejde og ikke mindst samarbejdet med idrætsudvalgene og –foreningerne,
vides ikke, men det er søgt gennemført på stort set samme måde som tidligere. Det skal dog
tilføjes, at når der har været behov for at prioritere arbejdet, så har stævnevirksomheden været
højst på listen.
Sekretariatet skal dog – som adskillige gange tidligere – anmode idrætsforeningerne om at få
den interne postgang på tjenestestedet til også at omfatte dem. Der er for mange, som påstår,
at de ikke har modtaget den og den stævneindbydelse fordi postvæsenet ikke fungerer – det er
svært at tro på, når Danmark som bekendt har det mest stabile postvæsen i verden. Altså –
sørg nu for at få dette ikke uvæsentlige forhold bragt i orden!!
Sekretariatet og idrætsforeningerne er også i 1998 blevet støttet af Elly Due, som varetager
kontingentregnskabet på særdels flot vis. Der har i hvert tilfælde ikke været et eneste problem
på dette område.
Regnskabsfunktionerne er også blevet varetaget uden problemer, hvilket skyldes en erfaren og
professionel indsats af Hanne Puggaard. Her skal også nævnes prompte og forskriftsmæssig
udbetaling af Team Danmark midler til de enkelte idrætsudøvere.
Samarbejdet med DMI revisionsfirma har fungeret upåklageligt.
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FORBUNDSMESTRE
ATLETIK
100 m løb (SEN)
400 m løb (SEN)
400 m løb (VET)
1500 løb (SEN)
1500 m løb (VET)
5000 m løb (SEN)
5000 m løb (VET)
4 x 100 m stafetløb
1000 m stafetløb
Højdespring
Længdespring
Håndgranatkast
Kuglestød
Spydkast
Diskoskast

C.Hansen
C.Hansen
E.Madsen
L.W.Hansen
H.W.Svane
T.Kaas
B.Bendtsen
Bornholms Værns Idrætsfoening
Bornholms Værns Idrætsforening
T.Jensen
J.F.Jensen
T.Jensen
F.L.Jensen
T.Jensen
F.L.Jensen

VGI
VGI
SIF KBH
IFG
SMI
BVI
JDRI

BADMINTON
Senior, single
Senior, double
Old boys, single
Old boys, double
Veteran, single
Veteran, double
Super veteran, single
Super veteran, double
Dame, single
Dame, double
Mixed double

A.Jensen
H.Svanekjær/M.Andersen
N.E.Kofoed
F.S.Jensen/K.H.Adsersen
P.F.Henriksen
O.A.Feddersen/E.Pedersen
L.Kure
J.Cortsen/L.Kure
H.Broberg
H.Broberg/C.Meder
Bærenz/B.B.Christiansen

HGI
BVI
IFS
JIF
HAGI
IFS
SIF KBH
SIF KBH
SLGI
SLGI
IFAA
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BORDTENNIS
Senior, single
Senior, double
Senior, hold
Old boys, single
Old boys, double
Old boys, hold
Veteran, single
Veteran, double
Veteran, hold
Dame, single

J.Overgaard
L.Vest-Langer/N.Bastman
Idrætsforeningen Flyvestation Værløse
O.V.Jørgensen
F.Aune/J.Larsen
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
K.Rasmussen
K.Rasmussen/F.Storm
Søværnets Idrætsforening København
S.Jacobsen

FALDSKÆRMSUDSPRING
Individuel, klasse I
L.B.Willumsen
Hold, præcision
Dronningens Livregiments Idrætsforening
Individuel, klasse II
L.L.Pedersen
FELTKONKURRENCE
Senior, individuel
Yngre Old boys, individuel
Ældre Old boys, individuel
Veteraner, individuel
Kvinder Individuel
Senior, hold
Old boys, hold
STAFET
Senior M/K 18
Old boys/-girls

IFAA
VIF
TRRI
HGI
SIF KBH
SIF KBH
FAGI

DRLRI
HGI

J.Møller
JGKI
L.A.Jensen
IFV
P.Rude
ROID/KK
P.B.Sørensen
IFV
T.O.Haarup
IFS
Reserveofficersforeningen i Danmark, Københavns Kreds
Sønderborg Garnisons Idrætsforening
Reserveofficersforeningen i Danmark, Københavns Kreds
Sønderborg Garnisons Idrætsforening

FELTSPORT
Senior, individuel
Yngre Old boys, individuel
Ældre Old boys, individuel
Kvinder, individuel
Senior, hold
Yngre Old boys, hold
Ældre Old boys/vet., hold

K.Willadsen
ROID/KK
J.N.Rasmussen
JDRI
P.Rude
ROID/KK
H.Lausen
IFK
Dronningens Livregiments Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk
Reserveofficersforeningen i Danmark, Københavns Kreds

FLUGTSKYDNING
Mesterrækken, individuel
Mesterrækken, hold
Veteraner, individuel

H.Nielsen
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
J.E.Maul

FODBOLD
Indendørs, senior
Indendørs, yngre Old boys

Trænregimentets Idrætsforening
Dronningens Livregiments Idrætsforening
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Indendørs, ældre Old boys
Indendørs, kvinder
Udendørs, senior
Udendørs, Old boys
Udendørs, kvinder

Bornholms Værns Idrætsforening
Hjørring Garnisons Idrætsforening
Dronningens Livregiments Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Karup

FÆGTNING
Kårde, senior individuel
Kårde, kvinder individuel
Kårde, hold

T.P.Guilbert
Lene Jacobsen
Søværnets Idrætsforening København

JDRI
IFS

GOLF
Herrer, individuel
Ungsenior, individuel
Senior, individuel
Damer, individuel
Herrer/damer, hold
Senior/ungsenior, hold

K.Andersen
O.F.Hansen
J.A.Christensen
K.Vibehastrup
Jyske Dragonregiments Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening Korsør

SMI
SIF KBH
OMI
IVG

HÅNDBOLD
Indendørs, senior
Indendørs, kvinder
Indendørs, Old boys
Udendørs, senior

Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Idrætsforeningen Flyvestation Værløse

MILITÆR FEMKAMP
Individuel, mænd
Individuel, Old boys
Individuel, kvinder
Hold, mænd

L.Hansen
P.Emtekjær
C.Johansen
Bornholms Værns Idrætsforening

SKYDNING
Pistol, individuel
Pistol, hold
Gevær, individuel
Gevær, hold
Feltskydning, individuel
Feltskydning, hold
Grovpistol, individuel
Grovpistol, hold
Grovpistol, hurtigskydning indv.
Grovpistol, hurtigskydning hold
Sportspistol (K), individuel
Sportspistol (K), hurtigskydning
individuel
Standardgevær, individuel
Standardgevær, hold
Standardgevær, hurtigskydning,
individuel
Standardgevær, hurtigskydning,
hold

P.Maagaard
Idrætsforeningen Flyvestation Karup 1
P.Beck
Prinsens Livregiments Idrætsforening 1
P.Maagaard
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Grønbeck
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Grønbeck
Søværnets Idrætsforening Korsør
N.Hylkjær
N.Hylkjær
L.Jepsen
Livgardens Idrætsforening
H.Møller
Livgardens Idrætsforening
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SVØMNING
100 m fri svømning (M)
100 m fri svømning (K)
100 m rygsvømning (M)
100 m rygsvømning, Old boys
100 m rygsvømning, (K)
100 m brystsvømning (K)
100 m brystsvømning, Old boys I
100 m medley Old boys I
100 m medley (K)
100 m butterfly (M)
200 m medley (M)
200 m brystsvømning (M)
200 m fri svømning (M)
50 m fri svømning (M)
50 m fri svømning, Old boys I
50 m fri svømning, Old boys II
50 m fri svømning (K)
50 m butterfly, Old boys I
50 m rygsvømning, Old boys II
50 m brystsvømning, Old boys II
50 m fri svømning (K)
50 m rygsvømning (K)
50 m brystsvømning (K)
50 + 50 m fri bjærgning (M)
50 + 50 m fri bjærgning, Old boys I
50 + 50 m fri bjærgning, Old boys II
50 + 50 m fri bjærgning, Old girls
4 x50 m holdmedley
4 x 50 m fri holdkapsvømning

T.Krüger
C.F.Johansen
J.Tetzschner
A.H.Stenum
C.F.Johansen
C.F.Johansen
C.Dalum
C.Dalum
C.F.Johansen
J.Mogensen
J.Tetzschner
J.Mogensen
C.Nielsen
T.Krüger
B.V.Olesen
J.Balle
C.F.Johansen
C.Dalum
J.Balle
S.G.Brevadt
K.C.Lauridsen
C.F.Johansen
C.F.Johansen
M.W.Schierup
P.Melvej
J.Kingo
C.F.Johansen
Varde Garnisons Idrætsforening
Jyske Dragonregiments Idrætsforening

OMI
LVGI-V
JIF
JDRI
LVGI-V
LVGI-V
IFO
IFO
LVGI-V
IFG
JIF
IFG
LGI
OMI
DRLRI
IFAA
LVGI-V
IFO
IFAA
HLSI
LVGI-Ø
LVGI-V
LVGI-V
JDRI
JDRI
SIF KBH
LVGI-V

TENNIS
Herre senior, single
Herre senior, double
Old boys, single
Old boys, double
Veteran, single
Dame, single

J.Ø,Kristensen
J.Ø.Kristensen/J.Saxov
F.S.Jensen
F.S.Jensen/P.A.Thornholm
B.Petersen
A.Henriksen

IFG
IFG
JIF
JIF
IFK
SIF KBH

TRIATHLON
Senior, individuel
Senior, hold
Old boys, individuel
Veteraner, individuel
Kvinder, individuel

A.Månsson
Idrætsforeningen Farum Garnison
J.Kingo Hansen
V.Vestergaard
V.Knudsen

VOLLEYBALL
Senior

Fredericia Garnisons Idrætsforening
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ATLETIKUDVALGET
GENERELT
Årets landsstævne i atletik blev afholdt den 27. – 28. august med Bornholms Værns Idrætsforening (BVI) som arrangør.
Stævnet fandt sted på Rønne Stadion. Rønne Stadion er ca. 2 år
gammelt og derfor i alle henseender et moderne og indbydende
stadion. De ydre rammer var således helt i top.
Igen i år blev der afviklet Cross Country, denne gang som forsøgsstævne.
Kaptajn P.E.T.Figa fra BVI sørgede sammen med sine medarbejdere for et veltilrettelagt og godt gennemført arrangement.
Landsstævnet blev afviklet til alles tilfredshed og uden at teknisk
jury måtte i arbejde.
CROSS COUNTRY
Arrangementet fandt sted torsdag den 27. august om eftermiddagen og havde samlet 51 deltagere fordelt med 22 seniorer, 16 yngre old boys, 3 ældre old boys, 7 veteraner og 3 kvinder.
Banen, på ca. 2,3 km, var lagt i Ådalen i et krævende og afvekslende terræn.
Veteraner, kvinder og old boys gennemløb ruten 2 gange, mens de øvrige klasser måtte turen
igennem 4 gange.
I år gennemførtes løbet sammen med Hærens Operative Kommandos mesterskaber i terrænløb.
LANDSSTÆVNET I ATLETIK
Til landsstævnet fredag var der 108 deltagere inkl. 2 kvinder.
Deltagerfordeling:
Disciplin
1996
1997
M K
M K
100 m løb
18 1
14 2
100 m løb veteraner
3
400 m løb
6
8
400 m løb veteraner
4
2
1500 m løb
6
11
1500 m løb veteraner
5
7
5000 m løb
11
11
5000 m løb veteraner
6
9
4 x 100 m stafet
3 hold
4 hold
1000 m stafet
6 hold
4 hold
Højdespring
5
7
Højdespring kvinder
1
Længdespring
14
7
3
Kuglestød
15
11
Spydkast
11
11
Diskoskast
7
5
Håndgranatkast
8
14 3
Håndgranatkast veteraner
3
Antal starter i alt
121 1
133 8
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1998
M K
22
10
10
5
18
9
5 hold
4 hold
10
12
12
7
5
13
144 1
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Der blev sat ny DMI rekord i 4 x 100 stafet. Det var BVI, der stod for den flotte præstation
med resultatet 45,90 sek. Den gamle rekord lød på 46,50 sek., den blev sat af Kongens Artilleriregiments Idrætsforening i 1990 i Skrydstrup.
Kystartilleriets Mindepokal blev i år vundet af
BVI, som havde optjent 31 points. På 2.- og 3.
pladsen kom Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) og Søværnets Idrætsforening København (SIF KBH) med henholdsvis 12 og 7
points.
Dermed mistede JDRI det eftertragtede trofæ,
som har været i midtjysk besiddelse i flere år.
Tredjepladsen til SIF KBH blev erhvervet ved
kun en persons præstationer, nemlig SSG Frank
Jensen, der vandt både kuglestød og diskoskast og
blev nr. 3 i spydkast.
Pokalen for bedste individuelle mandlige præstation blev vundet af sergent T.Jensen fra Bornholms Værns Idrætsforening i håndgranatkast
med resultatet 68,18 m, hvilket giver 877 points.
AFSLUTNING
Som det fremgår af ovenstående, var der i år lidt
flere deltagere og dermed flere starter til landsstævnet. Atletikudvalget håber selvfølgelig, at denne tendens fortsætter.
Hvad angår Cross Country, er det udvalgets opfattelse, at arrangementet bør indgå som mesterskab fremover.
Stedet for næste års stævne er i København på Østerbro Stadion. Søværnets Idrætsforening
København er arrangør. Tidspunktet bliver 26. – 27. august 1999.
Kaj B.Jensen

BOLDSPILUDVALGET
GENERELT
I 1998 opfordrede jeg idrætsforeningerne til en bedre planlægning, således at afbud i sidste
øjeblik og udeblivelser fra stævner kunne undgås samt at man sikrede sig frihed til deltagelse.
Det er med beklagelse at måtte meddele, at det ikke er blevet meget bedre. Vi har i 1998 måttet konstatere, at foreninger har meldt afbud på selve konkurrencedagen, er udeblevet og at
idrætsudøvere ikke har fået den nødvendige frihed til deltagelse.
Det kan lade sig gøre, idet mange foreninger har planlagt i god tid. Hvorfor øvrige foreninger
så ikke kan/vil/gider, vil jeg gerne høre nærmere om.
Også i 1998 har foreninger med ”få” medlemmer gennemført stævner med stor dygtighed,
hvilket boldspiludvalget påskønner. Kan din forening ikke afholde et kvalifikations-, kredseller forbundsmesterskabsstævne i år 2000, så planlæg på afholdelse i 2001 eller 2002.
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BADMINTON v/major T.L.Jensen
Forbundsmesterskaberne blev, som tidligere år, afviklet over 3 runder bestående af 4 kvalifikationsstævner, 2 kredsstævner og 1 finalestævne, der blev spillet torsdag den 24. marts 1998
med Søværnets Idrætsforening København som arrangør.
Stævnet blev af kapacitetsmæssige årsager afviklet i 2 haller, hvor
veteraner og superveteraner spillede i Holmens nye idrætshal og øvrige kategorier spillede i KBK-hallen.
Turneringerne blev afviklet efter de samme principper som i 1997,
hvilket betyder, at puljeprincippet blev anvendt i alle rækker ved
kreds- og finalestævner og i det omfang tilmeldingerne tillod, ved kvalifikationsstævnerne.
Den indførte B-række i herre seniorrækkerne blev ligeledes gennemført med mulighed for at de 2 bedste fra ØST og VEST i single og
double fik tilbudt muligheden for at deltage i finalestævnet og kæmpe
mod A-rækkespillerne.
Deltagerantallet var i kraft af en større tilslutning i ØST lidt højere end i 1997. Der blev ved
finalestævnet spillet i de 11 normale rækker, idet herre seniorrækkerne var udvidet med de
kvalificerede B-rækkespillere, der ønskede at deltage.

Præmieoverrækkelse til vinderne af dame single.

Antallet af tilmeldte singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
91
94
185

Doubler
74
62
136
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BORDTENNIS v/major K.O.Bendixen
Forbundsmesterskaberne blev afviklet den 5. – 6. marts i Ølstykkehallen
med Idrætsforeningen Flyvestation Værløse (VIF) som arrangør. Stævnets afvikling bar præg af et særdeles grundigt forarbejde med seniorsergent Per Halberg fra Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole, som
hovedmotor. Med et så grundigt forarbejde og efterfølgende præcision i
udførelsen, blev stævnet en meget positiv oplevelse for alle deltagere.
I årsberetningen 1997 opfordrede vi idrætsforeningerne til at ”skubbe”
lidt mere til de ”voksne” for at få øget deltagerantallet i OLD BOYS- og
VETERAN-rækkerne, og det hjalp, til mesterskaberne var der således
tilmeldt ikke færre end 18 OLD BOYS og 17 VETERANER, et flot resultat, dermed ikke sagt, at der ikke er plads til flere, det er der – så kom bare!!
Desværre måtte vi registrere en ret markant nedgang i deltagerantallet hos såvel senior som
damer. Seniorrækken havde en tilbagegang på ca. 15 deltagere, mens pigerne ”kun” deltog
med 2. Vores opfordring til idrætsforeningerne (og de aktive bordtennisspillere) skal derfor
lyde på, en målrettet indsats for at øge deltagerantallet indenfor senior- og damerækkerne.
Forbundsmesterskaberne blev afviklet med et deltagerantal på 87, fordelt som følger:
Senior single: 52delt.
Old Boys single: 18 delt.
Veteran single: 17 delt.
Senior double: 27 par
Old Boys double: 9 par
Veteran double: 5 par
Senior hold: 27 hold
Old Boys hold: 9 hold
Veteran hold: 5 hold
Damesingle: 2 delt.
Afslutningsvis vil bordtennisudvalget gerne takke såvel nye deltagere som gamle kæmper for
endnu et såvel sportsligt som kammeratligt velgennemført arrangement. En særlig tak til VIF
for på fornemste vis at have løst opgaven.
FODBOLD v/kaptajn C.Brender
Endnu et år er gået og de traditionelle fodbold aktiviteter er blevet gennemført og som sædvanlig med stor kvalitet, dette være sig såvel i spillet som i arrangementet. Selvom vi gennemførte de traditionelle aktiviteter, var der også i år et par nyheder
på programmet.
Året startede med indendørsturneringen. 99 hold havde tilmeldt sig,
hvilket svarer til 13 hold færre end sidste år men stort set på niveau
med de foregående fire år.
I uge fire gennemførtes kvalifikationsstævnerne ved hhv. Søværnets
Idrætsforening Københavns og Skive Militære Idrætsforenings mellemkomst. Begge stævner blev gennemført til alles store tilfredshed
og i løbet af de tre kampdage kvalificerede i alt 20 hold sig til finalestævnet. Herudover deltog 7 veteranhold i finalestævnet som Jægersprislejrens Idrætsforening stod som arrangør for.
Stævnet startede tirsdag den 24. februar med en kammeratskabsaften i messen i Jægersprislejren, et hyggeligt tiltag, som jeg håber at de kommende arrangører vil og kan følge op på. Dagen efter, og uden tømmermænd, gik kampene i gang i hhv. Frederikssund Hallen og Slangerup Hallen. Efter 42 kampe kunne kommandanten i Jægersprislejren overrække præmier til de
mange vindere i de forskellige rækker.
Fra fodboldudvalget skal lyde et stor tillykke til alle vinderene, tak til alle de der gjorde det
svært for vinderne og en meget stor tak til såvel tjenestesteder som enkeltpersoner der gjorde
det muligt at gennemføre stævnerne.
Efter sommerferien tog vi hul på årets udendørs turnering. Til turneringerne i år havde i alt 59
hold tilmeldt sig og dette er en glædelig stigning på 9 hold i forhold til sidste år. Denne stigning skyldes især, at hele 13 hold i ældre Old Boys-rækken havde taget udfordringen op og
tilmeldt sig denne nye række.
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Vanen tro startede pigerne og gennemførte et flot stævne i Ålborg den 19. august med Dronnings Livregiment Idrætsforening som arrangør og ligeledes - vanen tro - med et brag af en
kammeratskabsaften forud for stævnet. Stævnet blev i år gennemført med 7 tilmeldte hold,
som det har været standard gennem de sidste år. Hvis alle foreninger, der igennem tiden havde deltaget i turneringen, kunne stille op, ville vi være oppe på mindst det dobbelte antal hold
i turneringen. Lad os håbe at det bliver muligt en dag. Midt på eftermiddagen kunne CH/U
ved Dronningens Livregiment uddele guld- og sølv-plaketter til vinderne og alle kunne rejse
hjem efter et par gode dage i det nordjyske.
Den 9. oktober gennemførtes finalestævnet for alle herrerækkerne. Dette foregik ved siden af
en mængde skolebørn, som deltog i skolernes motionsdag på idrætsanlægget i Farum. Stævnets arrangør var Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk, som havde tilset at alle praktiske
forhold var i orden. Forud for stævnet var der afviklet fire spillerunder for at finde frem til
finaledeltagerne. Hvor der i disse kampe ofte kan være stor forskel mellem holdene, både i
første og anden kamp, viste finalestævnet meget stor jævnbyrdighed mellem holdene og alle
kampe var meget tætte, intensive og spændende. Således vandt Hjørring Garnison Idrætsforening ældre Old Boys-række fordi de gennem kampene havde scoret et mål mere end nummer
2, Søværnets Idrætsforening København. Alt i alt et sportsligt og arrangementsmæssigt flot
stævne.
Der har gennem turneringen været rejst kritik af de faste spilledatoer, bl.a. at nogle kampe
blev afviklet på en fredag. Der har der været lidt undren over spillesystemet i udendørsturneringen, der kan bevirke, at den første kamp er uden betydning for det endelige resultat. Endelig har hallernes indbyrdes placering mv. også vakt undren. Disse forhold vil fodboldudvalget,
i samarbejde med foreningerne, tage op og forsøge at justere på til næste års turnering.
Et lille ØF fra udvalgets side. Der er forsat mange afbud til stævnerne. Dette er ikke kun ærgerligt for de fra holdet, der kunne have deltaget, hvis der bare havde været en eller to mand
(M/K) mere, der kunne have fået fri til deltagelse. Det er også beklageligt for dem, der rent
faktisk stiller op, og som måske har rejst langt for at spille. Endelig giver det arrangørerne et
ekstra og urimeligt sidste øjebliks arbejde.
En del af disse afbud skyldes forhold som idrætsforeningerne eller tjenestestederne ikke kan
have eller har indflydelse på. Her kunne de faste spilledatoer være en del af problemet. Men
der også situationer, hvor en anden holdning hos de der bevilger deltagelse samt fra enkelte
deltageres side, kunne reducere antallet af afbud til stævnerne. Jeg finder alt andet lige, at 14
afbud, i forhold til de 59 deltagende foreninger (23 %), er for meget og som oftest skyldes det,
at ganske få personer ikke kan, vil eller får mulighed for at deltage. Lad os sammen forsøge at
gøre noget ved dette.
Efter denne lille opsang vil jeg på vegne af fodboldudvalget takke for det år der er gået og
som jo - alt andet lige - er gået godt. Tak til alle, enkeltpersoner, tjenestesteder og foreninger,
som har gjort det muligt at gennemføre de mange spændende og gode fodboldkampe. Vi ved
at der ligger mange timers arbejde forud for tilmelding til og deltagelse i turneringerne og vi
håber at der forsat vil være en stor forståelse for den frivillige idræts betydning i dagligdagen.
Golf v/major N.Truelsen
Forbundsmesterskaberne i golf blev afviklet på henholdsvis Fredericia Golf Clubs og Golfklubben Middelfarts bane den 27. og 28. august med Fredericia Garnisons Idrætsforening
(FAGI) som arrangør og med indkvartering på Ryes Kaserne i Fredericia. Stævnet blev åbnet
af chefen for Telegrafregimentet, oberst J.Mogensen.
Der var deltagere fra 30 idrætsforeninger, samme antal som i 1996. I alt 101 deltagere fordelt
med 4 i dame-, 18 i senior-, 39 i ungsenior og 40 i herrerækken. Det største antal deltagere
nogensinde. 14 hold fra 10 idrætsforeninger deltog i holdmesterskabet for damer/herrer og 21
hold fra 15 idrætsforeninger deltog i holdmesterskabet for ung senior/senior.
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Årets mesterskaber blev afviklet under skiftende vejrbetingelser – jævn vind til blæst med
byger på førstedagen og med lidt mere opklaring på andendagen. Desuden voldte de meget
hurtige og skrå greens på Lillebæltbanen spillerne store vanskeligheder.
Da der forventelig var plads nok på de to baner, var cuttet for hver enkelt
bane lagt således, at ingen kunne deltage med højere banehandicap end 36.
For første gang nogensinde deltog der en professionel med handicapindex
0.
Ikke uventet blandede proen sig i topplaceringen, men blev dog henvist til
andenpladsen efter K.Andersen, Skive Militære Idrætsforening, som var
hele 7 slag foran med det flotte score på 148 slag.
Ungseniorrækken blev vundet af den forsvarende mester, seniorsergent
O.Faust Hansen, Søværnets Idrætsforening København med 159 slag, 2
slag foran runner up.
Seniorrækken blev vundet af kaptajn J.A.Christensen, Oksbøl Militære Idrætsforening med
170 slag, 2 slag foran runner up.

På trods af tilbagegangen i deltagerantallet, var damerækken flot repræsenteret.
Damerækken, som desværre havde en nedgang på 5 i deltagerantallet, blev genvundet af reservetandlæge K.Vibehastrup, Idrætsforeningen Varde Garnison med 194 slag – hele 27 slag
foran runner up.
Holdmesterskabet for dame/herre blev vundet af Jyske Dragonregiments Idrætsforening med
341 slag og for ungsenior/senior af Søværnets Idrætsforening Korsør med 335 slag.
Præmieoverrækkelse og stævneafslutning blev foretaget af DMI næstformand, oberstløjtnant
E.Jensen, der afsluttede med at takke FAGI for et godt og veltilrettelagt stævne samt en dejlig
kammeratskabsaften.
En særlig tak til stævnelederen, oversergent K.A.Sørensen.
I 1999 gennemføres DMI-stævnet igen med FAGI som arrangør og på de samme to baner.
Det var tanken, at rækkerne skulle spille på modsat bane af i år, men der er kommet forslag
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frem om, at alle rækker spiller på begge baner under samme stævne. Herved vil det være muligt, at de enkelte idrætsforeninger kan stille det absolut stærkeste hold, idet der så kan dannes
hold af deltagere fra samtlige rækker.
HÅNDBOLD
Indendørs v/seniorsergent U.H.Jensen
Det fælles finalestævne for M/K blev afviklet den 26. marts i Roskildehallen med Luftværnsgruppens Idrætsforening ØST som arrangør.
Hos kvinderne deltog der i år 6 hold, som spillede i 2 puljer, hvorfra vinderen gik til finalen.
Det er dog meningen, at kun 4 hold skal deltage i stævnet, men pga. lille tilmelding (5 hold)
kom alle direkte til finalen.
En sen tilmelding blev også accepteret, så man kunne spille i 2 puljer, hvorfra vinderne spillede finale.
Finalekampen stod i år mellem Dronningens Livregiments Idrætsforening og Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK), og som så ofte før, løb IFK med sejren.
Hos herrerne, som spillede alle mod alle, formåede IFK også at markere sig, idet holdet vandt
alle sine kampe og blev forbundsmester.
Der var spænding om sølv- og bronzeplaceringerne, idet medaljerne blev fordelt via en målforskel på kun 3, således at Sønderborg Garnisons Idrætsforening løb med sølvet. Bronzen gik
til Kongens Artilleriregiments Idrætsforening.
Som et festligt indslag havde Næstved Garnisons Idrætsforening medbragt egne fans, idet
mere end hundrede husarer agerede heppekor.
Desværre måtte en enkelt af damespillerne en tur på skadestuen, men skaden var vist ikke så
alvorlig som først antaget.
Udendørs v/generalsekretær K.Sortberg
Finalestævnet blev, som tidligere år, afviklet i forbindelse med landsstævnet i atletik den 27.
og 28 august med Bornholms Værns Idrætsforening som arrangør. Alle mødte alle og selvom
kampene den 28. blev spillet på en regntung og glat bane, opstod der ingen skader.
Indendørs Old Boys v/generalsekretær K.Sortberg
Det første forbundsmesterskab blev afviklet den 12. november som et finalestævne med 8
tilmeldte hold. Stævnet var af økonomiske årsager flyttet fra Bornholm til Karup med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør. Flytningen af stævnet var måske ikke populært,
men nødvendigt, da flere foreninger havde meddelt at de af økonomiske årsager havde svært
ved, eller ikke kunne rejse til Bornholm, det var derfor skuffende, at der til finalestævnet var
afbud fra 4 hold og et hold udeblev.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup stod heldigvis for et godt arrangement og de 3 fremmødte hold spillede alle mod alle.
Et godt stævne, men unægtelig en dårlig debut for et nyt forbundsmesterskab.
TENNIS v/oberstløjtnant F.Jensen
Forbundsmesterskaberne i 1998 blev for første gang afviklet uden kvalifikationsstævner, men med to finalestævner den 13. - 14. august.
Seniorer og damer i Værløse (Idrætsforeningen Flyvestation Værløse) samt
- Old Boys og veteraner i Aalborg (Dronningens Livregiments
Idrætsforening),
hvilket gav anledning til en væsentlig bedre stævneafvikling uden risici
for aflysninger og tidspres i forbindelse med selve afviklingen.
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Lidt facts om turneringen.
Antallet af deltagere var i:
Senior single: 18,
senior double: 8 par,
Old Boys single: 14,
veteran single: 12,
Old Boys/veteran double: 10 par og for damernes vedkommende
Senior/Old Girls/veteraner: 3.
For Old Boys og veteranernes vedkommende skal det bemærkes, at spillets kvalitet er i stadig
stigning, men at antallet af deltagere i år lå en smule under det sædvanlige niveau, hvorfor det
blev nødvendigt at slå doublerækkerne sammen.
Med hensyn til det meget lave antal tilmeldinger i damerækkerne skal der lyde en meget stærk
opfording til idrætsforeningerne og disses medlemmer om at forstærke indsatsen for at få flere
deltagere aktiveret. Hvor man for få år siden så en hel del deltagere fra bl.a. Telegrafregimentet og diverse flyvestationer, må det i år beklageligvis konstateres, at kun Søværnets Idrætsforening København samt Hjemmeværnet var repræsenteret.
For så vidt angår resultaterne i de forskellige rækker skal der henvises til oversigten over forbundsmestre her i årsberetningen samt DMI præmie- og resultatliste for 1998, men der skal
dog her nævnes et helt specielt resultat i DMI-regi.
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik deltog i senior single og double som deltager fra
Søværnets Idrætsforening Korsør, og deltagelsen resulterede i et fornemt resultat som nr. 3 i
singlerækken.
VOLLEYBALL v/major H.G.B.Jensen
Til volleyballturneringen var der tilmeldt 20 hold. Heraf var der deltagelse af 10 hold fra vestog 10 hold fra østkredsen.
Som normalt går 6 hold til finalen. Holdene opdeles i 2 puljer som indledningsvis spiller alle mod alle. Herfra går nr. 1 og 2 fra de to puljer
videre til semifinalerne, hvor de to vindere mødes i den endelige finale
og de to tabere spiller om 3. og 4. pladsen.
Finalestævnet afvikledes den 27. februar i Røddinghallerne med Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) som arrangør.
Finalen magede sig således, at forrige års vinder, Fredericia Garnisons
Idrætsforening (FAGI), mødte de tidligere 7-dobbelte mestre, Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK), i en spændende og medrivende finale.
Vinder blev efter 2 tætte sæt, FAGI.
Kampen om trediepladsen blev vundet af Idrætsforening for Flyvevåbnets Officersskole over
værterne fra HAGI.
Stævneafviklingen forløb, som altid i volleyballturneringerne, værdigt og uden nævneværdige
problemer.
Sideløbende med stævnet afvikledes forsøgsstævne for kvinder. 5 hold var tilmeldt stævnet,
men desværre udeblev et, en handling som medførte at arrangørerne i sidste sekund måtte
ændre i turneringsprogrammet. Stævnet blev afviklet som alle mod alle og det blev hurtigt
klart, at kampen om førstepladsen ville blive en kamp mellem IFK og FAGI. Stævnearrangørerne havde med dygtighed planlagt mødet mellem disse to hold som den sidste kamp. Efter
to gode og spændende sæt kunne IFK trække sig sejrrigt ud af duellen.
Et godt og veltilrettelagt stævne. En tak skal lyde til HAGI.
FORSØGSSTÆVNE BEACHVOLLEY v/kaptajn M.P.Noe
Stævnet blev afholdt den 26. august på Glostrup Beachvolley Klubs baner ved Vestre Lindeskov med Luftværnsgruppens Idrætsforening ØST som arrangør.
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Forud for finalestævnet var der i juni måned afviklet kvalifikationsstævner i henholdsvis ØST
og VEST. Stævnerne havde deltagelse af 28 herrehold og 8 damehold, hvoraf de 6 bedst placerede herre- og damehold gik videre til finalestævnet.
I såvel herre- som damerækken var holdene opdelt i 2 puljer med 3 hold. Herfra gik nr. 1 og 2
videre til semifinalen, hvor de 2 vindere så mødtes i den endelige finale og de 2 tabere spillede om 3. pladsen.
Vinder i herrerækken blev Fredericia Garnisons Idrætsforening efter en spændende og lige
kamp mod Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole. Nr. 3 blev Bornholms Værns Idrætsforening.
I damerækken, der gennemførtes for første gang, vandt Slagelse Garnisons Idrætsforening
efter en god og velspillet kamp over Idrætsforeningen Flyvestation Karup med Fredericia
Garnisons Idrætsforening på 3. pladsen.
AFSLUTNING
Boldspiludvalget forventes på repræsentantskabsmødet i marts at gennemgå ny struktur, hvor
udvalget med de nu otte udvalg formentlig ændres til to udvalg. De to udvalg kommer formentligt til at bestå af badminton, bordtennis, tennis og golf, som det ene og fodbold, håndbold, volleyball og beachvolley som det andet. Hermed skal der også vælges to nye udvalgsformænd.
Jeg vil som afgående formand rette en tak til idrætsforeninger, ledere, instruktører og idrætsudøvere for en god indsats i 1998, men også for de år jeg har været formand for boldspiludvalget.
Tak til DMI for godt samarbejde og ikke mindst til udvalgsformændene for solidt og loyalt
arbejde i udvalgene.
K.Wagener

FALDSKÆRMSUDVALGET
Udvalget har i 1998 bestået af oversergent L.B.Willumsen, flyverspecialist B.Stephensen, og
med undertegnede som formand.
Forbundsmesterskabet blev afviklet den 23. – 25. juni på Allerød Flyveplads med Livgardens
Idrætsforening som arrangør.
I præcisionskonkurrencen deltog 12 hold, heraf 3 mix-hold.
Ved samme stævne blev afviklet Militær Formations Cup
med deltagelse af 10 hold. Udvalget håber at denne positite
udvikling vil fortsætte og at Militær Formations Cup vil
blive godkendt som officielt forbundsmesterskab i 1999.
Alle runder blev gennemført i præcisionskonkurrencen og
L.B.Willumsen fra Dronningens Livregiments Idrætsforening havde 0,00 cm i afvigelse efter 6 runder, hvilket er ny
dansk rekord.
Formations cup’en blev afviklet over 2 runder, som noget
nyt blev springene bedømt air to air (en videospringer fulgte
springerne under det frie fald).
Forbundet afholdt et kursus/træningssamling i Viborg i dagene 9. – 11. juni med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør. I alt 45 deltagere, som blev undervist/trænet af
faldskærmsudvalget. Et vellykket kursus, som for første gang var henlagt som et selvstændigt
arrangement adskilt fra selve forbundsmesterskabet. DMI havde støtte kurset med kr. 15.000,De kommende 2 års forbundsmesterskaber vil blive afviklet således:
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15. – 17. juni på Sjælland med Vordingborg Garnisons Idrætsforening som
arrangør.
2000:
Dato er endnu ikke fastlagt, med Jægerkorpsets Idrætsforening som arrangør.
Udvalget vil i 1999 fortsat arbejde for:
At få endnu flere deltagere til forbundsmesterskaberne,
at afvikle en træningssamling,
at finde nye springere til det militære landshold og
at finde arrangører til forbundsmesterskaberne i 2001 – 2002.
På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i 1998 og
ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
1999:

M.Petersen

FELTSPORTSUDVALGET
Endnu et år, ja et helt årtusinde er ved at rinde ud, så derfor er tiden inde til at se tilbage på
året der gik, samt frem mod nye opgaver.
Feltsportsudvalget har i 1998 deltaget i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af følgende stævner:
- Danmarksmesterskaberne i feltkonkurrence, individuelt.
- Forbundsmesterskaberne i feltkonkurrence, stafet.
- Danmarksmesterskaberne i feltsport.
- Åbent militært mesterskab i feltkonkurrence.
- Kredsmesterskaberne i feltkonkurrence.
- Forsvarets mesterskaber i terrænsport
Udover dette har udvalget ydet konsulentbistand og rådgivning til en lang række feltsportsstævner inden for forsvaret.
Udviklingen af feltsporten fortsætter med fuld fart, således har feltkonkurrencen i årets løb ændret navn til orienteringsbiathlon, som
vil være navnet fremover. Dette er sket i forbindelse med feltsportudvalgets begyndende engagement i Det Europæiske Orienteringsbiathlon Forbund (EBOF), der blev stiftet i Finland i 1998.
Samtidig blev feltsportsudvalgsformanden indvalgt i præsidiet for
Det Europæiske Orienteringsbiathlon Forbund som 2. vicepræsident.
Danmark var i 1997 uofficielle europamestre i orienteringsbiathlon, stafet, hvor man deltog
via en træningssamling for det militære landshold. Da dette ikke kunne lade sig gøre i 1998,
var det ikke muligt for Danmark at stille hold. Dog rejste 4 unge feltsportsfolk til Finland og
deltog i årets europamesterskaber for egen regning. Her opnåede Danmark hæderlige resultater, og en stor tak skal lyde til løjtnant Ulrik Staugaard, oversergent Jes Mose Jensen, sergent
Morten Netteberg og overkonstabel Claus Lyngby for deres indsats og store engagement for
dansk orienteringsbiathlon.
Der skal her samtidig lyde en stor tak til de idrætsforeninger, der i årets løb har lavet arrangementer for feltsportsudvalget. Vi ved det har sine omkostninger, og at ikke alt bliver betalt
direkte, men glæden ved at lave et arrangement, er størst når der kommer mange deltagere.
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Netop deltagerantallet ved vore arrangementer har i år stabiliseret sig lige omkring 100 med
flest deltagere ved de åbne militære mesterskaber i feltkonkurrence i Oksbøl, hvor der var
115. Det er dog vort håb at vi kan øge deltagerantallet med 10 – 20% i de kommende år, hvilket er vor kommende målsætning inden år 2000.
Netop år 2000 bliver et meget skelsættende år, idet det bliver året, hvor vi har 50 års jubilæum
for feltsporten som danmarksmesterskab. Dette vil på behørig vis blive fejret med et jubilæumsarrangement på Bornholm primo september år 2000, samt ved udgivelse af et jubilæumsskrift der har været under udarbejdelse i de senere år.
År 2000 er samtidig 25-året for det første forbundsmesterskab i feltkonkurrence, der blev afviklet i Fosdalen nordjylland.
Danmarks- og Forbundsmesterskab i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon)
Fredag og lørdag den 24. og 25 april afvikledes Danmarks- og forbundsmesterskab i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon) i Varde, med Varde Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Der var tilmeldt 111 deltagere, og 92 mødte til start.
Det individuelle arrangement blev gennemført med skydning på Varde Kasernes skydebane,
medens punktorientering og fri orientering blev gennemført i Vrøgum Plantage ved Oksbøl.
En udmærket måde at gennemføre et sådant arrangement på. Efter den individuelle konkurrence var der festmiddag og præmieoverrækkelse.
Stafetten blev også gennemført lørdag med skydning på Varde Kasernes skydebaner og med
løb i Varde Søndre Plantage. Her stillede 19 hold til start. Selvom banerne var rigeligt lange
til kvinder og ældre old boys, var dette også et meget fint arrangement.
Alt i alt må det konstateres at Varde Garnisons Idrætsforening og Varde Kaserne høstede megen ære af et meget veltilrettelagt stævne, der skulle være seniorsergent Svend Ihles sidste,
idet han går på pension i 1999. Herfra skal lyde en stor tak til seniorsergenten, for hans store
indsats for feltkonkurrence og orienteringsløb gennem hele hans militære karriere.
Danmarks- og Forbundsmesterskab i feltsport
Lørdag den 29. august afvikledes Danmarks- og forbundsmesterskab i feltsport med Dronningens Livregiments Idrætsforening som arrangør og Dronningens Livregiment som vært.
Stævnet blev gennemført i Dronninglund Storskov øst.
Der var tilmeldt 89 deltagere, men desværre udeblev 11.
Ved tilrettelæggelsen af stævnet havde foreningen sat fokus på stævnekvaliteten og man var
opmærksom på forbruget af ressourcer. Begge fokusområder lykkedes: Deltagerne mødte
således direkte på stævnepladsen.
Med start kl. 0815, våbenkontrol, skydning, afstandsbedømmelse, håndgranatkast, kortlæsning og O-løb.
Stævnet var tilrettelagt således, at man fulgte en afmærket rute rundt i skoven til de forskellige discipliner og havde en opvarmningsrute på ca. 700 m fra kortlæsningen til start på Oløbet.
O-løbet blev afviklet ved hjælp af ”EMIT” (elektronisk tidtagning) lejet ved Møller Sport.
Et system, der er fremtiden indenfor O-sporten. Man har en lille brik med i stedet for kontrolkort, dette og den nye beregningsform giver en hurtig resultatformidling således, at når den
sidste mand er i mål, kan man i løbet af ca. 5 minutter udråbe vinderen af de forskellige klasser.
Der bruges ikke mandskab til kontrol af klippekort, den er foretaget elektronisk samtidig med
man passerer målstregen. Den der eventuelt skulle have klippet forkert ude i skoven, kan med
det samme få at vide, hvor han har klippet forkert.
Til udregning af kortlæsning anvendtes der også i år digitizer. Dette giver et hurtigt og sikkert
resultat.
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Igen i år stod oversergent Michael Christensen Eskadrille 602 for en hurtig og effektiv beregning.
De enkelte discipliner var veltilrettelagt og reelt udformet, men ved den afmærkede rute bør
der anvendes afmærkningsstrimler i mindst 3 farver, hvori farverne hvid, blå og gul indgår.

Fra Danmarks- og Forbundsmesterskaberne i feltsport.
Et fremragende stævne, som Dronningens Livregiments Idrætsforening kan være stolte over
at havde gennemført.
Åbne Militære Mesterskaber i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon)
Mesterskaberne blev afviklet i Oksbøl, med Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør i
weekenden 31. oktober – 1. november 1998.
Et vel gennemført stævne med 115 deltagere, heraf mange fra Norge og Sverige. Vejret artede
sig godt. På trods af efterårets megen regn, fik solen da også muligheder i denne weekend.
Arrangørerne fortjener megen ros for deres fleksibilitet og engagement i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævnet.
Stævnets fortsatte store interesse fra de nordiske lande, viste sig igen fra den mest positive
side, idet man både fra Norge og Sverige havde indsat store turistbusser, til at transportere sig
til mesterskaberne. En stor tak til vore nordiske felt-idrætsvenner for deres store interesse og
engagement.
Forsvarets mesterskaber i terrænsport
Blev afholdt den 26. august med Flådestation Korsør som arrangør. En lidt sen udpegning af
arrangerende tjenestested, med deraf følgende problemer med skovtilladelse i Korsørs omegn,
bevirkede en udsættelse af tidspunktet fra maj/juni til august, samt en ændring af det geografiske område til Nordsjælland.
Den udpegede stævneleder, kaptajnløjtnant T.T.Kjærulff, personellet på Flådestation Korsør
og banelæggerne fra Lillerød Idrætsforenings Orienteringsafdeling kan med tilfredshed se
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tilbage på et godt planlagt, tilrettelagt og gennemført stævne i Tokkekøb Hegn og tilliggende
øvelsesterræn.
Arrangementet havde en protest, hvor en løber efter skifte fulgte med afløseren ca. 100 m ud i
terrænet og informerede om ruten. Denne protest blev selvfølgelig taget til efterretning og det
pågældende hold diskvalificeret.
Herre A-klassen blev vundet af Dronningens Livregiments Idrætsforening. I Dame A-klassen
vandt Dronningens Livregiments Idrætsforening også.
H.E.Lundsgaard

FLERKAMPUDVALGET
MILITÆR FEMKAMP
Danmarks- og Forbundsmesterskaberne blev gennemført ved Gardehusarregimentet i perioden 12. – 14. august med Næstved Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Mesterskaberne blev gennemført med de bedst tænkelige rammer for de 42 deltagende femkæmpere, hvilket resultaterne også klart viste.

Af resultater skal nævnes, at Danmarks- og Forbundsmestre blev:
Mænd:
Lars Hansen
Idrætsforeningen Farum Garnison
Kvinder:
Charlotte Johansen
Luftværnsgruppens Idrætsforening Vest
Old Boys:
Peter Emtekjær
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Holdkonkurrence mænd:
Bornholms Værns Idrætsforening
Udvalget vil gerne rette en tak til Næstved Garnisons Idrætsforening og Gardehusarregimentet for gennemførelse af mesterskaberne. En speciel tak skal rettes til seniorsergent Jan E.
Knudsen, der som konkurrenceleder havde tilrettelagt konkurrencen på meget tilfredsstillende
måde.
- 36 -

DMI ÅRSBERETNING 1998
Efter en lille deltagerfremgang i 1997 faldt deltagelsen fra 56 ned til det laveste antal nogensinde - 42. En desværre kedelig udvikling, som udvalget har forsøgt at rette op på gennem
information samt henvendelse til enkelte foreninger. Der går mange rundt omkring ved vore
idrætsforeninger, som kan begå sig og give de øvrige konkurrence med heraf følgende kvalitetsforbedring af præstationerne.
Udvalget har, som nævnt kontaktet enkelte foreninger med henblik på
at igangsætte arbejdet med at udbrede femkampen, og det synes nu
som om, at der vil ske noget i det sydsjællandske. Arbejde med opbygning af faciliteter og materielinvesteringer lokalt ser vi positivt på,
og håber at det kan styrke interessen for femkamp, en idrætsgren som
stiller store tekniske og fysiske krav.
Det overvejes i skrivende stund, at ændre holdkonkurrencen for kvinder, således at et hold kun skal bestå af 2 ud af et hold på indtil 4 deltagere ved kommende mesterskaber. Dette initiativ for at stimulere
interessen for kvinderne til at dyrke femkamp, idet det ikke har været
muligt de sidste år at gennemføre holdkonkurrencen og således udlevere Danmarksmesterskabsplaketter.
Udvalget vil med yderligere reklamefremstød, søge at opfordre civile til at melde sig ved de
lokale idrætsforeninger med henblik på at træne med de militære idrætsforeningers lokale
femkæmpere. Vi agter i forbindelse med etablering af DMI kommende hjemmeside på Internettet, at agitere for, hvorledes femkamp kan dyrkes og til hvem kontakt kan etableres. Dette
fremstød fra udvalget kan ikke stå alene, idet støtte fra foreningerne er af afgørende betydning
for succes.
Når vi ser på landsholdene, så har de i 1998 opnået særdeles flotte resultater. Resultater der
har resulteret i, at damerne nu er optaget i elitegruppen og herrerne i kandidatgruppen under
Team Danmark. 9 femkæmpere har således opnået individuel støtte til deres træning og konkurrencevirksomhed. Der er yderligere givet tilskud til psykologbistand, ernæringsvejledning,
fysioterapi samt lønning til ekstern kastetræner. Udvalget tror og håber på, at denne støtte,
specielt op mod VM i 2000 i Holstebro, vil give landsholdene det sidste der skal til, for at
komme på de øverste pladser på sejrsskamlen.
Såfremt disse flotte resultater skal kunne følges op, er det bydende nødvendigt, at foreningerne hjælper til med at skabe den nødvendige bredde.
Mesterskaberne i 1999 gennemføres i perioden 8. – 10. september i Ålborg med Dronningens
Livregiments Idrætsforening som arrangør.
TRIATHLON
Forbundsmesterskaberne blev afviklet den 12. august med Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup som arrangør. Samtidig blev forsøgsstævne i duathlon samt Flyvevåbnets mesterskaber i triathlon afholdt.
Da Conseil International du Sport Militaire
(CISM) i 1998 fejrede 50 års jubilæum, havde
idrætsforeningen indvilliget i at arrangere et
triathlonstævne med deltagelse af medstifterlandene Holland og Belgien.
Stævnet blev afviklet med Søsportscentret ved
Haderslev Dam som centrum og var godt ledet af major
H.J.Damsgaard og seniorsergent E.R.Augustinussen.
Vejret var som bestilt, nemlig strålende sol med en let brise, så der
blev ydet mange gode præstationer.
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Resultatet af triathlonstævnet blev:
Senior mænd:
1.
Allan Månsson
2.
Ulrich Ghisler
3.
Brian L.Daasbjerg
4.
C.N.Just

Idrætsforeningen Farum Garnison
Idrætsforeningen Farum Garnison
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Idrætsforeningen for Flyvevåbnets Officersskole
Old Boys:
1.
Jan Kingo
Søværnets Idrætsforening København
2.
Peter Andersen
Søværnets Idrætsforening Korsør
3.
Michael Larsen
Idrætsforeningen Farum Garnison
Veteraner:
1.
V.S.Vestergaard
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
2.
Claus Mouridsen
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Kvinder:
1.
Vibeke Knudsen
Idrætsforeningen for Flyvestation Vedbæk
Da Vibeke var den eneste tilmeldte kvinde, var der ingen præmie i hendes klasse, men hun fik
alligevel overrakt et glas som anerkendelse for indsatsen.
Holdkonkurrencen:
1.
Idrætsforeningen Farum Garnison ved A.Månsson, U.Ghisler og
M.Larsen
2.
Jydske Dragonregiments Idrætsforening ved B.Daasbjerg,
V.S.Vestergaard og J.T.Rasmussen
3.
Livgardens Idrætsforening ved F.Toft, N.Vind og R.Hylander.
Resultaterne af duathlonstævnet blev:
1.
S.M.Sørensen
Sjællandske Livregiments Idrætsforening
2.
Michael Hyldgaard
Slagelse Garnisons Idrætsforening
3.
C.Toft
Jydske Dragonregiments Idrætsforening

Under stævnet blev det nye tidtagningssystem med en chip på foden anvendt. Beregningen
blev foretaget af Ultimate Sport Service, som ikke var blevet tilstrækkeligt orienteret om udregningen af holdplaceringerne. Der skete derfor et lille kiks i forbindelse med uddelingen af
holdpræmierne, som stævneledelsen måtte tage på sin kappe.
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Ellers virkede tidtagningen perfekt. Det kan dog anbefales, at der uddeles brystnumre af hensyn til tilskuernes mulighed for at følge med i konkurrencen. Forholdet vil udvalget søge rettet i forbindelse med kommende konkurrencer.
Antallet af deltagere var næsten som det plejer at være, dog en tilbagegang af deltagere fra
flyvevåbnet samt kvindelige deltagere.
Oberstløjtnant Erling Jensen afsluttede stævnet med at lykønske vinderne, samt takke Flyvestation Skrydstrup med hjælpere for et godt tilrettelagt stævne. Stævneledelsen, major
H.J.Damsgaard og seniorsergent E.R.Augustinussen fik overrakt DMI erindringsgaver.
Mesterskaberne i 1999 afvikles 19. august med Søværnet Idrætsforening Korsør som arrangør, hvor endvidere duathlon vil blive ophøjet til forbundsmesterskaber.
Eddie Nielsen

FÆGTEUDVALGET
GENERELT
Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup (IFS) arrangerede DMI Landsfægtestævne, kårde, individuel og Søværnets Idrætsforening, København (SIF) DMI Landsstævne, holdkårde.
Arrangementerne blev tilrettelagt og gennemført med velvillig støtte fra såvel Flyvestation
Skrydstrup som Marinestation Holmen.
STÆVNER
Landsfægtestævnet blev gennemført 4.–5. marts i Flyvestation Skrydstrups idrætshal. Chefen
for flyvestationen, oberst A.R.Pedersen åbnede stævnet med bl.a. at fremhæve fægtningens
stolte traditioner i forsvaret.
Forbundsmesterskabet blev gennemført med eet for fægteudvalget
bekymrende lavt deltagerantal (25 fægtere), men det er glædeligt, at
det fægtetekniske niveau fortsat er tilfredsstillende.
Stævnet blev afviklet i gode rammer og i en god sportslig atmosfære, myndigt ledet af erfarne militære og ”civile” dommere – en stor
tak til den gamle garde af pensionerede officerer – der trofast stillede sig til rådighed for den militære fægtning.
Efter semifinale- og finalekampene som bød på megen dramatik og
spænding, blev resultatet
Damer:
1.
Oversergent L.Jacobsen, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Herrer:
1.
Sergent T.Gúilbert, Jyske Dragronregiments Idrætsforening
2.
Kaptajn H.Blumensaadt, Næstved Garnisons Idrætsforening
3.
Kaptajn H.O.Nielsen, Jyske Dragonregiments Idrætsforening
Talentpokalen som udleveres til bedste nye fægter – såvel teknik som placering indgår i bedømmelsen – blev tildelt sergent J.L.B.Petersen, Søværnets Idrætsforening København.
Landsstævnet blev gennemført i Holmens smukke idrætshal den 12. november med Søværnets Idrætsforening København som arrangør. Forbundsmesterskabet blev åbnet af chefen for
Basesektionen på Marinestation Holmen, orlogskaptajn P.Eskildsen.
I modsætning til Landsfægtestævnet havde fægteudvalget nu det luksusproblem at måtte sige
nej til to hold.
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Stævnet blev gennemført med 15 hold a 3 – 4 mand. Under stævnet blev der vist teknisk meget flot fægtning og mange spændende kampe, specielt glædeligt var det, at se de mange nye
ansigter, der med stor begejstring tog fat.
I finalekampene om 1. 2. og 3. pladsen var scenen gjort klar til det store drama, nemlig et opgør mellem de tre værn repræsenteret ved Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS),
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI) og Søværnets Idrætsforening København (SIF KBH).
Selve finalen blev netop så spændende som man kunne ønske sig, idet første kamp mellem
SIF KBHog IFS blev vundet af SIF KBH med 1 touche (45-44). Anden kamp mellem SIF
KBH og BVI blev vundet af SIF KBH med 2 touche (45-43) og hermed var forbundsmesteren
fundet. Kampen om 2. og 3. pladsen mellem IFS og BVI blev vundet af IFS (45-36).

FREMTID
Fægteudvalget ser – med det netop afsluttede stævnes store deltagelse – optimistisk på fægtningens fremtid i forsvaret – og vil fortsat arbejde på at styrke muligheden for fællestræning i
to regionale centre.
Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund er fortsat meget beskedent, men herfra er hånden
fortsat rakt ud til gavn og glæde for fægtningen.
Bjarne Sørensen

KVINDEIDRÆTSUDVALGET
Så gik endnu et år med masser af positive oplevelser for piger i DMI.
Vi har deltaget i 18 ud af 20 forskellige DMI-stævner.
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I år var så året, hvor ”vores egen opfindelse” fodbold, udendørs på 7 mands baner, efter et par
rigtig gode forsøgsstævner, blevet ophøjet til et ordinært DMI-forbundsmesterskab. Stævnet
blev afholdt af Dronningens Livregiments Idrætsforening (DRLRI) med Dronningens Livregiment (DRLR) som vært.
DRLRI arrangerede den obligatoriske kammeratskabsaften, som i sig selv er en oplevelse
værd. (Her tror jeg altså godt at drengene kan lære noget af pigerne). En sådan aften danner
grobund for mange gode kontakter på tværs af idrætsforeninger, enheder, arbejdspladser, civile – militære osv.

Næste dag var alle friske til at tage kampen op med bolden. 6 hold var tilmeldt, de spillede
alle mod alle og man kunne efter mange gode kampe kåre Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) som vinder at dette første forbundsmesterskab. En tak skal lyde til DRLRI for et
godt arrangement.
Indendørs fodbold var i år også for første gang blevet ophøjet til et ordinært DMI-mesterskab.
Stævnet blev igen holdt sammen med herrerne med Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
som arrangør.
Et godt stævne, hvor pigernes tekniske kunnen var på et højt niveau og hvor der også blev
udvist stor spilforståelse. Vinder blev Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI).
Endnu et nyt forsøgsstævne fik vi stablet på benene, nemlig volleyball. Stævnet havde jo i
nogle år været den ene part i vores tøsestævne, hvor indendørs fodbold var den anden.
I 1997 kunne vi ikke nå at få volleyball med på programmet, da tøsestævnet 1996 lå i umiddelbar nærhed af DMIs forbundsmesterskab i volleyball 1997 og derfor valgte vi ikke at afvikle volleyball for piger i 1997. Men nu har vi været med for første gang sammen med herrerne.
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) var arrangør. Desværre for arrangørerne udeblev
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI) og HAGI måtte derfor ændre spilleplanen
i sidste øjeblik for de sidste 4 tilbageværende hold. Lad nu dette være undtagelsen og ikke
almindeligt, at vi piger ikke møder op. Det er synd for alle parter som har glædet sig til en god
sportsdag med mange kampe.
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Idrætsforeningen for Flyvestation Karup (IFK) vandt efter to meget spændende sæt over Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Prøv nu at få et par hold mere stablet på benene til
1999, så vi også kan få dette stævne ophøjet til et ordinært DMI-forbundsmesterskab.
Volleyball er jo også blevet en meget berømt udesport, så derfor tog DMI initiativ til forsøgsstævne i Beachvolley for både kvinder og mænd. Dette mundede ud i en kæmpesucces fra
starten. Der var tilmeldt så mange hold, at selv pigerne skulle spille kvalifikationsstævne forud for finalestævnet.
Selve finalestævnet blev afholdt af Luftværnsgruppens Idrætsforening, ØST (LVGI-Ø). Et
rigtig godt arrangement, hvor det endnu engang blev bevidst, at stævneafvikling med både
herre– og damehold gør det hele lidt hyggeligere. Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
vandt efter en godt spillet kamp over IFK. Beachvolley må være kommet for at blive.
Sidste nye forsøgsstævne var Cross Country, hvor kaptajn Jette Olesen fra Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) vandt.
Mange af de andre gamle og halvgamle stævner hviler i sig selv med antal deltagere. Dog er
der generelt for få deltagere i bordtennis, svømning, tennis, triathlon, duathlon, golf, atletik og
5-kamp (som endda er et officielt dansk mesterskab). Også feltsport skal have flere deltagere,
hvis vi vil gøre os håb om at ophøje dette til et officielt dansk mesterskab.
Til sidst skal jeg nævne, at DMI efter sidste repræsentantskabsmøde, nedsatte et strukturudvalg med henblik på at ”kigge DMIs struktur efter i sømmene”. Et forslag er nu lagt på bordet, hvor bestyrelsen ændres fra 22 til 15 medlemmer, herunder nedskæres idrætsudvalgene
fra 10 til 6.
I dette forslag er kvindeidrætsudvalget bortfaldet. Bliver forslaget godkendt som det er fremsendt vil jeg dog stadig her opfordre pigerne i DMI til at tage del i bestyrelsesarbejdet i
idrætsforeningerne og den resterende bestyrelse i DMI behøver jo ikke kun bestå af mænd
fordi:
Piger i DMI – ka’ vi stadig li’!!
Margit Buhl

SKYDEUDVALGET
DMI LANDSSKYTTESTÆVNE
Stævnet blev afviklet med Prinsens Livregiments Idrætsforening som arrangør. Stævnet var
flyttet til begyndelse af juni og baneskydningen blev afviklet i Vingstedcenteret ved Vejle og
feltskydningen blev afviklet på Flyvestation Karup.
Udvalget støttede idrætsforeningen ved planlægningen og
gennemførelsen og vi have som sædvanlig vores pensionister
til at hjælpe os. De er uundværlige, da deres store erfaring
bevirker, at skydningerne bliver gennemført på en professionel og kompetent måde.
Prinsens Livregiment havde stillet edb-materiel til rådighed for stævnets gennemførelse og
især resultatformidlingen blev gennemført med en hurtighed og en præcision, som ikke er
oplevet før til et Landsskyttestævne.
Ved feltskydningen i Karup prøvede vi igen med elektronisk markering og bortset fra en enkelt bane, virkede det rimeligt og var mandskabsbesparende.
Der blev skudt en masse flotte resultater og selvom Prinsens var vært, holdt de sig ikke tilbage. En stor tak til Prinsens Livregiments Idrætsforening for et godt tilrettelagt og gennemført
stævne og en særlig tak til vores pensionister som trofast stillede op som hjælpere.
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FLUGTSKYDNING
Forbundsmesterskaberne blev afviklet i september med Varde Garnisons Idrætsforening som
arrangør. Stævnet blev afviklet på Varde Jagtforenings skydeanlæg med ca. 140 skytter. Igen
et forbundsmesterskab gennemført professionelt og med en hurtig resultatformidling.

Som det fremgår, så foregik præmieoverrækkelsen under særdeles festlige former.
En stor tak til Varde Garnisons Idrætsforening og ikke mindst Varde Jagtforening for et godt
stævne.
GENERELT
Skydeudvalget arbejder flittigt på at få rettet vores del af DMI-reglementet og vi håber at få
en total rettelse ud i begyndelse af 1999. Hvis der er skytter, som har ideer eller forslag til
ændringer af vores reglement, så kontakt skydeudvalget.
K.Trap

SVØMMEUDVALGET
I 1998 var DMI Landssvømmestævnet placeret i det sønderjyske område med Haderslev Garnisons Idrætsforening som arrangør. Det var
med spænding til det sidste, om vi på grund af konflikten kunne få lov
til at afvikle stævnet. Det godt motiverede personel fra Slesvigske
Fodregiment, var medvirkende til at afvikle stævnet på en særdeles vel
fungerende måde.
20 foreninger stillede op til stævnet. Der var deltagelse i alle løb og
281 starter var tilmeldte.
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Kun løb 27, 50 meter fri + 50 meter bjærgning for damer udgik under stævnet på grund af at
svømmeren trak sig som eneste deltagere. Dette kan udvalget og den arrangerende klub kun
være tilfreds med, og det gav et godt og kvalitetsmæssig fint stævne.
Det blev kun til en ny DMI rekord idet det igen i år lykkedes T.Krüger at slå sin egen rekord i
Løb 19 - 50 meter fri, herre senior i tiden 0.24,70, ganske vist kun en forbedring på 6/100,
men i denne hurtige disciplin er det 100-delene der tæller.

Vandet piskes godt igennem. Her er det 4 x 50 m fri holdkap.
I de to holdkapsvømninger var der stor jævnbyrdighed. I løb 30, 4 x 50 meter fri blev det til
en delt førsteplads mellem Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) og Livgardens
Idrætsforening (LGI). En placering hvor man måske kunne have fundet en vinder hvis de to
hold havde svømmet i samme heat.
JDRI, Dronningens Livregiments Idrætsforening og LGI var de mest vindende idrætsforeninger. Der var stor interesse omkring pointtavlen, men hen mod slutningen stod det klart, at vinderen skulle findes mellem JDRI og LGI. Det blev de sidste tre løb der endelig afgjorde, at
JDRI for tredie gang kunne løbe af med sejren og dermed vinde foreningspokalen til ejendom.
Svømmeudvalget kunne igen se tilbage på et sportsligt godt og velfungerende stævne med
mange gode resultater og ser frem til den 26. april1999, hvor DMI Landssvømmestævne afvikles af Søværnets Idrætsforening Korsør.
Keld Lavesen
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL pr. 31. DEC 1998

IDRÆTSFORENING
Bornholms Værns Idrætsforening
Dronningens Livregiments Idrætsforening
Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskoles Idrætsforening
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark
Forsvarets Forvaltningsskoles Idrætsforening af 1998
Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening
Forsvarets Sanitetsskoles Idrætsforening
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Generalstabens Idrætsforening
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Hjørring Garnisons Idrætsforening
Hærens Logistikskoles Idrætsforening
Hærens Officersskoles Idrætsforening
Hærens Specialskoles Idrætsforening
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening
Idrætsforeningen Elefanten
Idrætsforeningen Flyvestation Bornholm
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Skagen
Idrætsforeningen Flyvestation Skovhuse
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Idrætsforeningen Flyvestation Vandel
Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk
Idrætsforeningen Flyvestation Værløse
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille
Idrætsforeningen Farum Garnison
Idrætsforeningen Varde Garnison
Idrætsforeningen UUA
Jonstruplejrens Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Jægerkorpsets Idrætsforening
Jægersprislejrens Idrætsforening
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening
Livgardens Idrætsforening
Luftværnsgruppens Idrætsforening
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326
733
298
189
17
27
155
773
35
675
358
294
630
62
205
151
89
898
80
36
661
212
427
516
663
164
10
30
690
364
31
149
882
123
45
544
504
624
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IDRÆTSFORENING
Mjørkadals Idrætsforening
Nymindegablejrens Idrætsforening
Næstved Garnisons Idrætsforening
Odense Garnisons Idrætsforening
Oksbøl Militære Idrætsforening
Prinsens Livregiments Idrætsforening
Reserveofficersforeningen i Danmark
Ringsted Garnisons Idrætsforening
Sjællandske Parkområdes Idrætsforening
Skive Militære Idrætsforening
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Søgårdlejrens Idrætsforening
Sønderborg Garnisons Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn
Søværnets Idrætsforening, Korsør
Søværnets Idrætsforening, København
Søværnets Idrætsforeninge, Århus
Trænregimentets Idrætsforening
Tønder Garnisons Idrætsforening
Vordingborg Garnisons Idrætsforening
AFCENT VIKINGS, Brunsum
Dansk Militær Idrætsforening - United Kingdom
Geilenkirchen Idrætsforening
TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER: 61
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
23.456
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94
20
860
140
539
662
1175
158
138
689
862
86
520
982
590
1378
220
694
239
661
26
16
37
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SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.

Valgt
år til år
FORRETNINGSUDVALG:
OB N.O.Jensen, HRN, formand
OL E.Jensen, FLV, næstformand
KL K.G.Ravn, SVN, kasserer
OL J.E.Nielsen, HRN
MJ I.B.Skov, HRN
MJ H.G.B.Jensen
KL V.Thorlacius
ØVRIGE BESTYRELSE:
OK K.Trap, SVN
CSG H.E.Lundsgaard, HRN
MJ E.N.Lykkebo, HRN
MJ B.Sørensen, HRN
MJ P.Farver, FLV
MJ P.C.Petersen, FLV
MJ K.Wagener, HRN
OK K.B.Jensen, SVN
KN K.E.Damsgaard, HRN
KN F.H.Rasmussen, HRN
KN K.H.Lavesen, HRN
KN E.A.Nielsen, HRN
PL J.Pihl, ROID, HRN
SSG M.Buhl, HRN
SSG M.Petersen, HRN
OKS B.L.Pedersen, HRN
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
MJ O.Blyme, HRN
MJ H.J.Damsgaard, FLV
OK S.M-Madsen
PL E.Bertelsen, ROID, HRN
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
GM K.L.Axelsen, FLV
OB J.C.Lund, HRN
KD C.Høgh, SVN
SUPPLEANTER TIL
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
GM K.E.Rosgaard, FLV
KA P.B.Sørensen, SVN
MJ B.Overgaard, HRN
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1997
1997
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1999
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1999
2000
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På valg
i 1999

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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DANMARKS IDRÆTS-FORBUND:
OB J.C. Lund, HRN
MJ E.N. Lykkebo, HRN

Amatør- og Ordensudvalg
Den Jyske Idrætshøjskole

FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
OB N.O.Jensen, HRN
DANSK FÆGTE-FORBUND:
MJ B.Sørensen, HRN
KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:
MJ I.B.Skov,HRN
IDRÆTSMÆRKET, IDÉUDVALG
MJ B.Sørensen, HRN
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SKEMA 3
STÅENDE UDVALG
ATLETIKUDVALGET
OK K.B.Jensen, SVN, formand
MJ E.Andersen, HRN
CSG F.Jensen, SVN
PL P.G.Hansen, FLV

KVINDEIDRÆTSUDVALGET
SSG M.Buhl, HRN, formand
OS L.Nøddegaard, FLV
PL M.Rasmussen, HRN
PL M.Martens, SVN
OKS O.Steen Hansen, HRN

BOLDSPILUDVALGET
MJ K.Wagener, HRN, formand
OL F.Jensen, HRN, tennis
MJ T.L.Jensen, HRN, badminton
CSG K.L.Z.Bertelsen, FLV, golf
MJ K.O. Bendixen, HRN, bordtennis
KN M.P.Noe, FLV, volleyball
KN C.Brender, HRN, fodbold
KN K.R.Kock, HRN, fodbold
SSG R.C.Laier, FLV, fodbold
????, SVN
SSG A.Jensen, FLV, fodbold
OKS B.L.Pedersen, HRN, håndbold

SKYDEUDVALGET
OK K.Trap, SVN, formand
SSG F.Damkjær, FLV, pistolskydning
OK H.Grevelund, SVN
KN K.K.Kronskjold, HRN
SSG J.Erlandsen, HRN, geværskydning
SSG V.R.Hansen, FLV, flugtskydning
SVØMMEUDVALGET
KN K.H.Lavesen, HRN, formand
KN W.Rasmussen, HRN
KL P.Storm, SVN
KN B.Schade, FLV

FALDSKÆRMSUDVALGET
SSG M.Petersen, HRN, formand
OS L.B.Willumsen, HRN
FSPCB.Stephensen, FLV

AMATØR- og ORDENSUDVALGET
GM K.Axelsen, FLV
OB J.C.Lund, HRN
KD C.Høgh, SVN

FELTSPORTSUDVALGET
OL P.Tscherning, HRN, formand
MJ K.Willadsen, FLV, ROID
KL L.M.Petersen, SVN
SSG H.E.Lundsgaard, HRN
SSG P.M.Sørensen, FLV
FSPCH.Frederiksen, FLV

HÆDERSTEGNSUDVALGET
OB N.O.Jensen, HRN, formand
GM K.Axelsen, FLV
KD C.Høgh, SVN
OB J.C.Lund, HRN
OK K.Sortberg, sekretær

FLERKAMPUDVALGET
KN E.A.Nielsen, HRN, formand
KN V.S.Vestergaard, HRN, femkamp
SSG P.Halberg, FLV, triathlon
OK G.H.Petersen, SVN
KN H.S.Christensen, HRN
PL H.S.Sørensen, FLV

DOPINGKONTROLUDVALGET
OK K.B.Jensen, SVN
LOVUDVALGET
OL E.Jensen, FLV, formand
MJ I.B.Skov, HRN
KL V.Thorlacius, SVN

FÆGTEUDVALGET
MJ B.Sørensen, HRN, formand
OKS H.B.Grubak, HRN
SSG K.K.Berg, SVN
SSG H.K.F. Schleef, FLV
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