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INDLEDNING
Af formand DMI, generallæge Erik Darre
Endnu et spændende år med den frivillige
idræt i Forsvaret er gået. Dansk Militært
Idrætsforbund bæres af aktive idrætsfolk
og frivillige ledere, som alle gør en kæmpe
indsats til gavn for den frivillige idræt i Forsvaret, og det er på sin plads allerede på
dette sted at bringe en meget stort tak for
denne indsats. En indsats, som i mine øjne
også er af helt uvurderlig betydning for
dansk Forsvar – både som en vigtig kulturbærer, men også som et vigtigt element til at sikre sammenhængskraft, trivsel og
velvære blandt Forsvarets ansatte.
Det danske Forsvars internationale engagement har i de seneste år, inden for alle tre
værn, fået en stadig skarpere profil med indsatser i høj risiko områder over alt på
kloden. Der stilles således store krav til personellets både fysiske og psykiske kapaciteter - områder, som der i høj grad har været fokus på i 2008. Der har ligeledes i
2008 været stor opmærksomhed omkring de pårørende til vore udsendte soldater, og
de tilbud og aktiviteter, som Forsvaret kan tilbyde. DMI ønsker at være en aktiv medspiller og vil gennem sine aktiviteter give et fysisk og socialt tilbud, der kan støtte op
om Forsvarets ansatte og deres pårørende og således være med til at sikre et både
fysisk og mentalt ”Sundt Forsvar”.
Jeg finder det derfor helt indlysende, at den frivillige idræt i Forsvaret skal have en
fremtrædende placering, hvor man naturligt fra ledelsens side giver Forsvarets personel mulighed for deltagelse i DMI aktiviteter på såvel planlægnings- som deltagersiden.
Jeg kan med glæde konstatere, at vi pr. 31. december 2008 har et samlet medlemstal af vore 49 idrætsforeninger på 18.098. Der er faktisk her tale om en fremgang på
682 medlemmer i forhold til 2007. Det er mit håb, at vi nu har fået vendt den faldende
tendens, som har været fremherskende de seneste år.
Aftale om Forsvarets Ordning 2005 – 2009 er nu ved at være implementeret de fleste
steder. Til trods for, at oprettelsen af idrætsudvalg på tjenestestederne er videreført i
2008, kan det konstateres, at det fortsat i flere tilfælde har været vanskeligt for DMI
at etablere den nødvendige tætte kontakt til de enkelte tjenestesteder. Forliget 2005
– 2009 blev også et farvel til den traditionelle idrætsofficer på Forsvarets tjenestesteder. Som bekendt blev idrætsofficeren som led i ”Operation Bedre Hverdag” i 2007
genfødt i en ny rolle. Vi har i 2008 set ansættelse af de første nye idrætsledere i Forsvaret og vil i løbet af de første måneder af 2009 se de sidste ansættelser, så vi i alt
når op på 20 nye idrætsledere. Idrætslederens rolle vil primært blive at understøtte
sundhedstriaden og sikre et fortsat ”Sundt Forsvar” og vil således også i den rolle
være en naturlig samspilspartner for DMI i det lokale miljø og her være med til at optimere den helt nødvendige tætte kontakt mellem DMI og Forsvarets tjenestesteder.
Stævnevirksomheden i 2008 er til trods for de nævnte planlægningsmæssige vanskeligheder blevet gennemført med et godt resultat. Det er ligeledes positivt, at vi
igen i 2008 har kunnet tælle flere værnepligtige som deltagere i DMI stævner – det er
meget vigtigt, at denne personelkategori også får mulighed for deltagelse i den militære frivillige idræt som et naturligt element i deres tid i Forsvaret.
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Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelse, forretningsudvalg, medarbejdere på DMI
sekretariat og ikke mindst DMI medlemsforeningers mange ildsjæle for en fornem og
dedikeret indsats til gavn for den frivillige idræt i Forsvaret.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
HÆDERSBEVISNINGER
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2008
STÆVNEVIRKSOMHED
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2008
BESTYRELSENS BERETNING, herunder
- Generelt
- Planlægning af idrætsvirksomheden
- Idrætsforeningerne
- Idrætsgrenene
- DMI Love og bestemmelser
- De organisatoriske styrelsesorganer
- Bestyrelse
- Udvalgene
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
TEAM DANMARK
INFORMATIONSVIRKSOMHED
SEKRETARIATET
BERETNINGER FRA:
BOLDSPILUDVALG I, herunder
- Badminton, bordtennis, golf og tennis
BOLDSPILUDVALG II, herunder
- Fodbold – indendørs, fodbold – udendørs, håndbold, beachvolley og volleyball
IDRÆTSUDVALG I herunder
- Cross Country, duathlon/triathlon og cycling
IDRÆTSUDVALG II, herunder
- Faldskærmsudspring, fægtning – individuel og – hold samt svømning
SKYDEUDVALGET, herunder
- Landsskyttestævnet og flugtskydning
SPECIALUDVALGET, herunder
- Biathlon orientering, feltsport og militær femkamp
DE MILITÆRE OG CIVILE LANDSHOLD
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 1. november 2008
SKEMA 2 – Oversigt over DMI forretningsudvalg, bestyrelse m.fl. pr. 31. december
2007
Oversigt over STÅENDE UDVALG mv. pr. 31. december 2008
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2008

ÆRESTEGN

Orlogskaptajn Kent G. Ravn

HÆDERSTEGN

Major Peter Farver
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
GULDEMBLEM
Oberstløjtnant Ole Christiansen, Ålborg Kaserneres Idrætsforening.
Seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv, Hærens Officersskoles Idrætsforening
Seniorsergent Ryan Laier, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
SØLVEMBLEM
SG Christian Peter MacLassen, Trænregimentet
BRONZEEMBLEM
Ingen

BRONZEEMBLEM/LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP
Daniel Sondrup Wollbrecht, Jydske Dragonregiments Idrætsforening
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Jan Rene Nielsen, Hærens Officersskoles Idrætsforening
BIATHLON ORIENTERING
PL Sune Salicath, Ingeniørregimentet
PL Louise Dyg Thomsen, Trænregimentet
ORIENTERING
Anders Konring Olesen
SKYDNING
MG Sys Hansen, Hjemmeværnet
MG Allan Aagaard, Hjemmeværnet
MG René Kristiansen, Hjemmeværnet
SEJLSPORT
SG Trine Jørgensen, Dronningens Artilleriregiment
LT Anna Seidelin, Søværnets Officersskole
SG Sine Christine Rasmussen, Søværnets Taktikkursus
KK Stig Kastberg, Søværnets Teknikkursus
Nils Michael Eidorff, Marinehjemmeværnet
PL Lena Jørgensen,
GULDMANCHETKNAPPER
Orlogskaptajn Kent Grønholm Ravn, Forsvarets Idrætsforening Nyholm
SØLVMANCHETKNAPPER
OL-R Birger Hoff, Akademisk Skytteforening

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2007
På DMI repræsentantskabsmøde den 12. april 2008 blev der overrakt følgende pokaler og hæderspræmier:
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE MILITÆRE IDRÆTSPRÆSTATION
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har
ydet en for den militære idræt, enten national eller international, betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2007:
Civ. Gitte Møller
Ålborg Kaserners Idrætsforening.
Som begrundelse anføres:
Hun er vinder af den bedste række for kvinder i to idrætter under DMI i 2007, og dette tilmed i to af tre idrætter, hvor DMI varetager ansvaret for danske mesterskaber
(DM i Feltsport og DM i Biathlon Orientering). Hun har været medlem af DMI landsholdstrup i biathlon orientering siden starten i 2000, og i denne forbindelse bl.a. den
ene halvdel af en guldmedalje til Danmark – og DMI – ved Europamesterskaberne i
Biathlon Orientering, Stafet i 2004. Hun holdt en pause fra international idræt i 2006
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på grund af uddannelse, men kom i 2007 tilbage i international klasse. Det er næppe
nødvendigt med flere argumenter! Men skal årets modtager af pokalen ”Årets Kvindelige Idrætsudøver” beskrives som en komplet person – og DET er hun – så bør der
tilføjes: ”Enlig mor til to mindreårige børn, selvstændig kvinde i karrieren inden for
sportens verden, har passeret én af livets - for nogle - SPORTSLIGE alderstærskler
(40 år), men fortsat i toppen af dansk idræt inden for sit felt.”
Gitte Møller fra Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) er ikke militær idrætsudøver, men hun er en meget værdig repræsentant for Dansk Militært Idrætsforbund.
Hun er bund solid i sin træning og altid helt sat op til konkurrencer. Hun repræsenterer såvel sin idrætsforening som Danmark på professionel vis i biathlon orientering.
Hun erobrede herunder bl.a. i 2004 halvdelen af en international guldmedalje til
Danmark – i stafet - uden der – måske fejlagtigt – blev taget særlig notits af dette.
Nu er Gitte tilbage, og i 2007 viste hun ikke blot elite- men tillige breddeniveau ved at
blive bedste kvindelige deltagere i ikke mindre end to danske mesterskaber. I Gitte er
der potentiale til en god sportslig fremtid – både som aktiv og som rollemodel.
SØNDERBORGPOKALEN
Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en
for den militære idræt, enten national eller international, betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For præstation i 2007 tildeles den:
Det Militære Stafetlandshold, herrer i Biathlon Orientering
ved
Sergent Thomas Jensen, Slagelse garnisons Idrætsforening
Sergent Christian Peter MacLassen, Aalborg Kaserners Idrætsforening
Premierløjtnant Anders Bøstrup, Skive Garnisons Idrætsforening.
Som begrundelse anføres:
En gentagelse af en succes – og dog! I 2005 vandt Danmark Guld i stafet for herrer
ved Nordiske Militære Mesterskaber i Biathlon Orientering i Danmark. For denne
præstation modtog de tre aktuelle biathleter Sønderborgpokalen for årets idrætspræstation.
Igen i 2007 hjemtog vi en Guldmedalje i biathlon orientering i samme mesterskaber.
Denne gang var det dog med Norge som arrangør, og som kendere af sporten vil
vide, er det ’skandinaviske’ terræn uden for Danmark væsentligt mere vanskeligt at
begå sig i for en dansk orienteringsløber end de danske ’bøgeskove’.
Det var derfor en absolut toppræstation, de tre danske drenge udførte den dag i Elverum i Norge i 2007, hvor sidste disciplin ved årets Nordiske Militære Mesterskaber
– stafet - skulle gennemføres.
Deltagerne på stafetholdet var de samme som i 2005 – og dog! Thomas Jensen og
Anders Bøstrup var sikre deltagere på holdet begge årene, men deres tredje – vigtige – makker i 2007 var en debutant på det militære landshold – Sergent Christian
Peter MacLassen. Alle tre levede op til vore vildeste forventninger. Da Anders på
vanlig vis tordnede i mål som tredje løber – hans favoritplacering - var der vild jubel
ikke KUN i den danske lejr – nej; alle nationer jublede, for der var ingen tvivl om,
hvem der på stopuret, moralsk og overskudsmæssigt hørte hjemme på den øverste
’palle’ – det gjorde Christian Peter, Thomas og Anders - Tillykke!
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At Thomas Jensen to dage tidligere havde hentet en Guldmedalje i disciplinen ’stafet’
til Danmark er kun med til at understrege den suverænitet vi havde i international biathlon orientering i 2007.

KAPTAJN SÆTTER-LASSENS MINDEPOKAL
Skænket af fru E. Sætter-Lassen i 1967.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der organisatorisk, instruktørmæssigt eller ved personlige resultater har ydet en ganske særlig indsats inden for
skydning.
For indsats i 2007 tildeles den:
Oversergent Henning Møller,
Jydske Dragonregiments Idrætsforening.
Som begrundelse anføres:
Henning har igennem mange år været med på CFI riffellandshold. Henning har altid
været den skytte på holdet, som har bidraget med et godt humør og hjælpsomhed i
forhold til fællesskabet. Henning tager gerne ledelsen når det er nødvendigt og bidrager positivt til arbejdet med at udvikle landsholdenes materiel mm..
Ud over landsholdsarbejdet har Henning altid meldt sig som hjælper ved DMI landsskyttestævner i gennem årene.
ARVEPRINS KNUDS POKAL
Skænket af admiral, Hans Kongelige Højhed Arveprins Knud i 1968.
Tildeles for et år ad gangen et af forbundets forbundsmedlemmer (foreninger), der
har ydet en ganske særlig indsats inden for forbundet.
For indsats i 2007 tildeles den:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) har i 2007 været særdeles aktiv, ikke
mindst på det arrangementsmæssige område. IFK har i 2007 afviklet DMI forbundsmesterskab i volleyball og faldskærmsudspring samt ej at forglemme, det ret
omfattende og krævende danmarksmesterskab i feltsport, hvor idrætsforeningen
trådte til med kort varsel, da forbundet stod om manglede en arrangør. IF havde også
påtaget sig at afvikle forbundsmesterskaberne i svømning, som desværre blev aflyst.
Alle stævnerne er afviklet på fortrinlig vis.
IFK har endvidere gjort sig særdeles godt gældende ved deltagelse i adskillige DMI
forbunds-/danmarksmesterskaber.
ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har
ydet særlige skydemæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har
medvirket til fremme af skydeidrætten.
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For indsats i 2007 tildeles den:
Konstabel Steffen Olsen,
Livgardens Idrætsforening.

Som begrundelse anføres:
Steffen har altid medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem både på eget
hold samt de øvrige hold. Steffen har resultatmæssigt, været den bedste skytte i
2007 på 300 meter skyttelandsholdet, hvor han toppede med en femteplads til Military World Games i Inden.

IDRÆTSMÆRKETS VANDREPOKAL
Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1964.
Tildeles den idrætsforening, der i årets løb har opnået bedst samlede resultat i de af
forbundet afholdte stævner.
For indsats i 2007 tildeles den:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres at:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) har i året 2007 vundet pokalen med i alt
24,5 points tæt fulgt af Ålborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), som opnåede 22,00
points. Nummer 3 blev Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) med 15 points.
IFK har efterhånden vundet pokalen et antal gange. Senest i 2006.
Vinderen har deltaget i et bredt spektrum af forbundets aktiviteter, og har bl.a. fået de
nødvendige points i badminton, bordtennis, tennis, fodbold inde, fodbold ude, håndbold, volley ball, beach volley, cross country, skydning, flugtskydning og biathlon orientering.

DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS ÆRESTEGN til
Orlogskaptajn Kent Grønholm Ravn
Forsvarets Idrætsforening Nyholm
Som motivation for indstillingen skal anføres:
Kent Grønholm Ravn (KGR) har i hele sin karriere været et stort aktiv for, såvel den
frivillige, som den tjenstlige idræt i Forsvaret.
KGR har ved de tjenestesteder, hvor han har gjort tjeneste, været en god ambassadør for idrætten i Forsvaret, og har altid talt idrættens sag overfor Forsvarets personelgrupper.
Er der nogen, som værger sig for at deltage i en eller anden form for idræt, er Kent
der med det samme med: ”Der er altid et eller andet man er god til”.
KGR har i mange år været fast inventar i DMI´s forskellige organer, og har bestridt
poster på stort set alle niveauer indenfor DMI´s organisation.
Han har været medlem af DMI´s bestyrelse og forretningsudvalg siden 1992 og været forbundets kasserer siden 1996, et hverv, som han udfører med stort engagement, målrettethed og indsigt.
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KGR er altid villig til at repræsentere forbundet ved diverse danmarks/forbundsmesterskaber – især svømning har hans bevågenhed.
Han har i en årrække været formand for Søværnets Idrætsforenings Fællesudvalg,
ligesom han har været en meget aktiv formand for SIF/KBH – nu Forsvarets Idrætsforening Nyholm.
KGR er forbundets repræsentant i DIF´s Københavnerudvalg.
Han er en god kammerat, altid positiv, en god lytter, og forstår at veje for og imod.
KGR modtog DMI guldemblem i 1998 og DMI Hæderstegn i 2006.
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Major Peter Farver
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som motivation for indstillingen skal anføres:
Peter Farver har i mange år været et meget stort aktiv for den frivillige idræt i hele
Forsvaret. Han er en af de ildsjæle, der vedvarende yder en meget stor indsats for, at
idrætslivet får de bedst mulige vilkår.
I IFK har Peter siddet i bestyrelsen i 14½ år – heraf de 12½ som formand. Han har
her leveret en helt uvurderlig indsats for foreningens udvikling. Peter har således i
mange år været manden bag IFK, ikke kun i bestyrelsen, men også som stævnearrangør, og som aktiv udøver for IFK.
Udover IFK arbejdet har Peter været valgt til Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) bestyrelse siden 1996, heraf foreløbig 8½ år i forretningsudvalget, og 5½ år som forbundets næstformand. De er opgave, som Peter har løftet utroligt flot, med engagement, målrettethed, initiativ og stor indsigt. Han var således ankermanden bag forbundets eliteudvalg, hvor han var formand i flere år, og efter en kort periode, som
menig medlem af udvalget, har han igen påtaget sig opgaven, som formand for dette
udvalg.
Uovernæstformandsposten, og de opgaver, der følger med den post, er Peter også
blevet brugt til mange af de opgaver, der pludselig dukker op i DMI: Her kan nævnes
visionskonference, bestyrelsesseminar, DMI rundrejse og EM biathlon orientering på
dansk grund i 2003.
Senest har Peter, på baggrund af sine kvalifikationer, repræsenteret DMI i Danmarks
Idræts-Forbunds nedsatte arbejdsgruppe vedr. lederuddannelser. Peter er ligeledes
DMI repræsentant i Forsvarets Idrætsudvalg.
Også rent civilt er Peter aktiv organisationsmand, idet han er formand for Karup Orienteringsklub.
Udover det organisatoriske arbejde er Peter også selv en meget aktiv sportsudøver.
Han har deltaget og deltager fortsat i mange forskellige discipliner indenfor Forsvaret
– her kan nævnes militær femkamp, terrænsport, o-løb, feltsport, triathlon/duathlon,
løb og cykling – og i alle discipliner har han opnået placering blandt de bedste. Der er
således også tale om en alsidig idrætsmand.
Peter modtog DMI guldemblem i 2003.
DMI guldemblem til
Seniorsergent Ryan Laier
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som motivation for indstillingen skal anføres:
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Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) indstiller hermed SSG Ryan Laier til modtagelse af DMI guldemblem. Ryan Laier har siddet i IFK bestyrelse i 20 år heraf de
seneste mange år som foreningens næstformand, hvilket vidner om en mangeårig og
meget flot indsats til gavn for det lokale idrætsliv. Udover det lokale engagement sidder Ryan i DMI bestyrelse som udvalgsformand samt i DMI forretningsudvalg. Det
hele lagt sammen, er der tale om en person, der yder en helt ekstraordinær indsats
for den frivillige idræt i forsvaret. Ryan er uden tvivl en af de ildsjæle, der får DMI hjulene til at løbe rundt, og med Ryan ved roret løber hjulene både godt og effektivt
rundt. Ryans indsats er altid præget af top kvalitet og engagement. Gennem hans
mangeårige idrætsliv har han opbygget en meget stor erfaring, som han meget gerne
deler med andre til gavn for helheden.
Ryan leverer en bemærkelsesværdig indsats såvel lokalt som i sit DMI arbejde, og
de opgaver han påtager sig, bliver altid løst meget tilfredsstillende. Ryan har således
en væsentlig andel i, at rigtigt mange får en god oplevelse med den frivillige idræt i
DMI regi.
Ryan Laier er en meget dygtig ressourceperson indenfor den frivillige idræt i Forsvaret, og der er ingen tvivl om, at hans indsats berettiger til modtagelsen af DMI guldemblem.
Ryan Laier fik tildelt DMI sølvemblem i 1999.
DMI guldemblem til
Seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv
Som motivation anføres:
Søren O. B. Temløv - blandt venner kendt som SOB – er mangeårigt medlem af DMI
Feltsportsudvalg. Han har ligeledes igennem mange år været medlem af Hærens
Officersskoles Idrætsforenings (HOI) bestyrelse.
SOB har igennem sit virke i DMI Feltsportsudvalg igennem en årrække medvirket til
at finde arrangører, at vejlede disse i planlægningen og ligeledes virke som en kompetent disciplinleder ved Danske Mesterskaber i Feltsport og Biathlon Orientering.
SOB baggrund for at virke for DMI skabtes, da han i 1970’erne blev lærer på Hærens
Officersskole med speciale i orienteringslære. Her indledtes en livsgerning for SOB,
og han har siden undervist samtlige kadetter fra Hærens Officersskole i kunsten at
finde vej med kort og kompas. Vi er mange, der husker tilbage på SOB i denne gerning, hvor det ikke altid var lige sjovt at fare vild i Teglstrup Hegn, når der ventede
lektier til næste dag der hjemme. Der var ingen ’kære mor’ fra SOB side. Først når
alle poster var fundet, kunne man returnere til hjemmets arne – og lektierne. Det skal
han faktisk ha’ tak for!
For sin store indsats for orienteringssport ved Hærens Officersskole, Hærens Officersskoles Idrætsforening og DMI Feltsportsudvalg indstilles SOB til at modtage DMI
Guldemblem.
Søren O. B. Temløv er tildelt DMI sølvemblem i 1993.
DMI guldemblem til
Oberstløjtnant Ole Christiansen
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Som motivation anføres:
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OC har i hele sin militære karriere været medlem af en idrætsforening under DMI,
DRLRI, TRRI og nu AKIF. OC har altid støttet foreningerne med sin deltagelse i utallige stævner.
Yder gerne støtte til sin egen (AKIF) eller andre foreningers stævner, det være sig
som jurymedlem, kontrollant eller skydeleder.
Han har i en lang årrække været webmaster på biathlonlandsholdets hjemmeside
Har fungeret som delegationschef for det militære landshold i biathlon og orientering i
en lang årrække.
Har de sidste 4 år været holdleder for landsholdet i biathlon
Ole har siden 2003 været medlem af DMI’s bestyrelse som formand for specialudvalget og før dette mangeårigt medlem af feltsportsudvalget.
Han har altid brændt for de ” rigtige” militære idrætter såsom biathlon og orienteringsløb. Dette ses tydeligt ved hans engagement i møderne hvor han altid møder velforberedt. En rigtig ildsjæl.
Ole er tildelt DMI sølvemblem 2003

STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2008 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp.

Jægerkorpsets Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i feltsport.

Akademisk Skytteforening og Reserveofficersforeningen/KK

IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvevåbnets
Officersskole
Søværnets Idrætsforening, Århus
Idrætsforeningen Skive Garnison
Forsvarets Idrætsforening Nyholm
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Hærens Officersskoles Idrætsforening
Odense Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Danmarksmesterskaber i biathlon/
orientering.
FORBUNDSMESTERSKABER
Indendørs Fodbold, Tennis
Badminton
Cykling
Golf, Faldskærm
Fodbold Ude, Triathlon-Duathlon
Bordtennis
Flugtskydning, Cross Country
Håndbold

Landsskyttestævne, Svømning,
Volleyball
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Fægtning individuel og hold
Oksbøl Militære Idrætsforening
Beachvolley
Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en tak til kommandantskaber, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.
Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2008
11
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(Tal i parentes angiver deltagelse i 2007)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Svømning
AFLYST
Skydning
Flugtskydning

DELTAGELSE
Individuel
Hold
69(149)
30(48)
8(9)
138(143)
15(26)
127(92)
21(40)
21(26)
52(48)
32(36)
11(13)
8(9)
11(12)
52(98)
10(24)
44(44)
0(12)
15(8)
50(41)
11(10)
20(32)
23(29)
110(148)
49(39)
26(24)
8(8)
85(76)
123(129)

Foreninger
14(17)
9(7)
25(23)
27(21)
11(9)
16(15)
13(14)
5(6)
6(6)
5(6)
13(13)
12(15)
9(4)
10(10)
10(13)
10(13)
14(20)
11(10)
8(7)
8(7)
12(10)
13(17)

BESTYRELSENS BERETNING
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) specialforbund for følgende 3 idrætsgrene, 1) biathlon orientering/biathlon orienteringstafet, 2) feltsport og 3) militær femkamp. I disse idrætsgrene gennemfører forbundet
danmarksmesterskaber. For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i Forsvaret har også i 2008 oplevet et spændende idrætsår med
mange udfordringer. Forsvaret har i 2008 afsluttet det store arbejde med at få tilpasset Forsvaret, og hvor blandt andet Forsvarets Materieltjeneste FMT), Forsvarets
Personeltjeneste (FPT) og Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT) er blevet samlet
centralt. Nedlæggelse af regnskabskontorerne ved tjenestestederne har medført en
del regnskabsmæssige problemer for forbundets idrætsforeninger i forbindelse med
stævneafvikling for DMI.
For at give foreningerne en forenklet arbejdsprocedure i forbindelse med regnskabsaflæggelse af DMI’s stævner, skal alle regninger sendes samlet til DMI sekretariat,
som så sender dem til Forsvarets Regnskabstjeneste.
Forsvarets har ligeledes i 2008 fortsat arbejdet med at få oprettet et idrætsudvalg ved
alle Forsvarets tjenestesteder. DMI´s kontakt til diverse tjenestesteder ville naturligt
UKLASSIFICERET
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være gennem disse udvalg. Det er DMI fornemmelse, at disse udvalg ikke alle har
fungeret efter hensigten, hvilket forbundet også har kunnet mærke. Det er DMI´s vurdering, at en af årsagerne til, at der i 2008 har været en nedgang i antal deltagere til
nogle af forbundets danmarks-/forbundsmesterskaber er, at diverse informationer/indbydelser fra DMI ikke kommer ud til de rette personer – dem, som bl.a. er udpeget til at tage sig af disse opgaver.
Forsvarets øverste ledelse har, som led i de 66 tiltag i ”Operation bedre hverdag i
Forsvaret” besluttet, at der i løbet af 2008/2009 skal oprettes 20 idrætslederstillinger i
Forsvaret, i slutningen af 2008 er 11 af disse stillinger blevet besat. DMI ser frem til
samarbejdet med dem i 2009 og hilser dem meget velkommen.
Efter at etablissementsdriften er blevet overtaget af Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har der været tvivl om DMI idrætsforeninger skulle betale
”husleje” ved brug at Forsvarets faciliteter. FBE meddelelse om, at DMI, som en forsvarsrelateret organisation, er medtaget i en aftale om intern afregning ved brug af
Forsvarets faciliteter, og derfor ikke vil blive afkrævet betaling for brug af diverse faciliteter, har forbundet modtaget med stor tilfredshed.
Der er i 2008 gennemført 19 finalestævner, herunder 3 danmarksmesterskaber.
Desværre blev forbundsmesterskaberne i svømning aflyst igen i år, hvorfor det blev
besluttet at lade svømning udgå af DMI’s stævner. I 2008, blev såvel fægtning individuelt, som fægtning hold igen gennemført samtidigt, og igen med succes. Det er derfor besluttet at denne form skal gøres permanent. I volleyball er damerækken nedlagt
som forbundsmesterskab, i stedet er der oprettet forbundsmesterskab i en mixrække.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring
skal erindres, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, uden at
medlemskab af begge idrætsforeninger er en forudsætning. En mulighed, som heller
ikke ret mange idrætsforeninger har benyttet sig af i 2008. DMI skal opfordre til, at –
måske især små – idrætsforeninger gør brug af denne mulighed, således, at også
”holdspillere” fra disse idrætsforeninger kan komme ud og deltage i DMI idrætsvirksomhed.
Der har været foretaget dopingtest af Anti Doping Danmark ved træningssamlinger
og ved DMI stævner, alle med negativt resultat.
DMI har i 2008 ydet tilskud til: opstart af et fritidsudvalg i Forsvarets Idrætsforening,
Nyholm, bærbare PC'er til DMI udvalg, beachvolleynet til Oksbøl Militære Idrætsforening samt støttet en delegation på 8 golfspilleres deltagelse i CISM verdensmesterskaber i Canada.
PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
DMI ser fortsat gerne, at planlægning af stævner 2 – 3 år frem i tiden opprioriteres,
så tjenestesteder og idrætsforeninger i god tid har kendskab til placeringen af DMI
stævner, og kan planlægge herefter. I Forsvarets fremtidige struktur, hvor Forsvaret
etablerer ”Idrætslederstillinger/ opretter idrætskontorer” ser DMI nu en bedre mulighed for, at dette kan blive implementeret, i tæt samarbejdet med de respektive tjenestesteder.
I beretningen sidste år nævnte DMI, at forbundet ville arbejde på, at samme idrætsforening/tjenestested planlægger og gennemfører samme stævne flere år i træk. Flere idrætsgrene, især indenfor boldspiludvalg II, er ved at indføre denne praksis.
Dette tiltag må naturligvis ikke forhindre, at idrætsforeninger – her især de mindre –
får mulighed for at planlægge og gennemføre et DMI stævne.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i Forsvaret, FSUBST nr. 491-70, af 01. FEB
2007 er nu blevet implementeret. DMI skal gøre opmærksom på, at FKODIR PS.491UKLASSIFICERET
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1, dateret 2002-11 fortsat er gældende, og her især gøre opmærksom på pkt. 3.2
”Forhold vedrørende transport”.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2008 været meget varieret og svingende.
Der har været mange udskiftninger i diverse idrætsforeningers bestyrelser. I flere
idrætsforeninger har man endog haft besvær med at få nogle poster besat, hvilket
igen er gået ud over, såvel idrætsforeningens daglige virke, som ved idrætsforeningens kontakt til DMI.
Dette skyldes ikke manglende vilje, men at de tjenstlige krav til personellet er meget
store – her tænkes især på uddannelse af enheder/personel samt de meget store
afgivelser til international tjeneste.
Deltagelse i idrætsaktiviteter i Forsvaret er, efter DMI opfattelse, en vigtig del af Forsvarets virksomhedskultur, ligesom DMI finder det vigtigt, at der er et socialt netværk
blandt de ansatte og de pårørende. I 2006 tog DMI et medansvar for opbygningen af
et sådan netværk, ved at åbne mulighed for, at pårørende kunne optages som ordinære medlemmer af forbundet, og dermed være en del af denne kultur. Der er desværre fortsat nogle få idrætsforeninger, som endnu ikke har fået ændret deres vedtægter og åbnet for denne mulighed. DMI skal hermed endnu engang opfordre disse
idrætsforeninger til at tage deres vedtægter op til revision, og få dem tilpasset DMI’s
bestemmelser.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det alligevel er lykkedes for mange idrætsforeninger, også i 2008, at engagere meget personel, og holde et relativt højt aktivitetsniveau, bl.a. gennem deres arrangementer efter den daglige tjenestes ophør.
Medlemsregistrering:
Idrætsforeningerne er blevet meget bedre til at indberette den årlige medlemsregistrering til Danmarks Idræts- Forbund (DIF) indenfor det fastsatte tidspunkt. Der er
dog fortsat nogle ganske få idrætsforeninger, som har svært ved at få foretaget denne registrering rettidigt, og skal have påmindelser herom. DMI skal henlede opmærksomheden på, at manglende registrering medfører et mindre tilskud fra DIF til DMI,
og dermed også mindre økonomi at gøre godt med i forbindelse med DMI stævnevirksomhed. Manglende registrering flere år i træk, kan ligeledes medføre, at idrætsforeningen bliver slettet i DIF. Det koster dyrt at undlade det meget begrænsede arbejde, det er at udfylde et fortrykt skema, og indsende det, enten via Internettet, eller
pr. post til DIF.
DIF har meddelt DMI, at de pr. 5. januar 2009 har modtaget indberetninger fra DMI’s
foreninger.
DMI har ikke i 2008 afholdt orienteringsmøde for idrætsforeningernes kasserere, DMI
udvalgsformænd samt økonomiansvarlige, idet et sådan møde afholdes i forbindelse
med DMI repræsentantskabsmøde 2009. DMI skal opfordre til, at forbundets idrætsforeninger fremadrettet deltager heri. DMI lægger stor vægt på dette møde, idet DMI
her bl.a. gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f. m. økonomi, indberetning til DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.m. DMI må konstatere, at økonomidelen i f. m. stævnevirksomheden, også i 2008, på trods af det faktum,
at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og kontering af diverse udgifter, fortsat kan volder en del besvær. DMI er bevidst om, at en
væsentlig årsag hertil er, at Regnskabskontorerne ved tjenestestederne nu er nedlagt, og Forsvarets økonomi er blevet centraliseret ved Forsvarets RegnskabstjeneUKLASSIFICERET
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ste (FRT). DMI har etableret en forenklet procedure med FRT til gavn for alle. Det
indebærer at alle fakturaer, som kører uden om tildelte ordre nr. , sendes direkte til
DMI sekretariat, som ekspederer disse videre til FRT. DMI skal samtidigt opfordre
idrætsforeningerne til at udpege en økonomikyndig ved hvert DMI stævne samt at
bruge DMI udvalg noget mere i f. m. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse
af DMI stævnevirksomhed.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på forbundsforeningernes (Idrætsforeningerne) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand,
kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og
mail-adresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
postgiro-/bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse.
Det er positiv, at flere idrætsforeninger, end tidligere år, efterkom ovennævnte indsendelse af årsberetning. DMI skal opfordre alle idrætsforeninger til at efterlever den
angivne indsendelsesfrist.
Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
Der er i 2008 nedlagt følgende idrætsforeninger:
 Idrætsforeningen Flyvestation Værløse.
 Idrætsforeningen UUA-CFU/IUUA.
 Heidelberg Idrætsforening
 Militær Idræt, Mons afdeling
Det er dog DMI’s opfattelse at ovennævnte foreningers medlemmer er optaget i andre af DMI foreninger
Forbundet består af 49 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 18.098 pr. 31.
december 2008. det er en fremgang på 682 medlemmer i forhold til 2007. Forhåbentlig har foreningerne knækket den faldende kurve, som har været fremherskende de
sidste år. Foreningerne skal dog stadig være opmærksomme på at medlemmer ”forsvinder” ud af systemet i forbindelse med de mange udsendelser, manglende ”genregistrering” af medlemmer, som er blevet udmeldt i forbindelse med nedlæggelse af
idrætsforeninger, samt medlemmers forflyttelse til et andet tjenestested i løbet af
2008. DMI skal opfordre til, at idrætsforeningerne er opmærksomme på nævnte forhold, og får medlemmerne genindmeldt.
IDRÆTSGRENENE
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksomme på udviklingen og medlemmers ønsker om nye idrætsgrene og discipliner - er der idrætsgrene, hvor deltagerantallet,
eller andet, ikke gør denne gren berettiget mere, og er der andre idrætsgrene, som
fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her er det vigtigt,
at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus på nye ”trends” i idrætsverdenen.
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Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har desværre også været taget i brug i 2008. DMI har
med glæde konstateret, at det ikke har været i samme omfang som tidligere år, faktisk kun ved et stævne. DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover.
Dette ikke for at DMI skal have det som en indtægtskilde, men fordi DMI vil udeblivelser og de meget sene afbud til livs. Forhold, som er til stor gene for, såvel arrangører, som deltagere.
IDRÆTSMATERIEL
Med erfaring i Hærens Operative Kommando og Forsvarets Sundhedstjeneste (Ved
Center for Idræt (CFI)) besigtigelsesrejse i efteråret 2006, har Forsvarskommandoen
besluttet, at FSU/CFI også skulle foretage en besigtigelsesrejse til tjenestesteder ved
Søværnet og Flyvevåbnet, med henblik på også her at skabe et overblik over omfang
og kvalitet af eksisterende idrætsmateriel. DMI har naturligvis også her tilkendegivet,
at de er positivt indstillet, henset til, at DMI idrætsforeninger fremadrettet ikke nødvendigvis skal bruge midler til anskaffelse og vedligeholdelse af idrætsmateriel. DMI
har tilbudt også at være til stede ved denne besigtigelsesrejse. FSU/CFI fandt, at
DMI tilstedeværelse ved disse rundrejser ikke var nødvendigt.
Det skal nævnes, at et par idrætsforeninger har nævnt, at de, i lighed med 2007, er
meget frustrerede, idet de ikke kan få at vide, hvorledes de skal forholde sig med
hensyn til det gamle materiel, vedligeholdelse af dette, samt hvornår de får det nye
træningsmateriel.
Hele materielsagen forventes afsluttet i løbet af 2009.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
I 2008 vedtog repræsentantskabet at Næstformanden vælges direkte blandt tjenstgørende personel. Ligeledes blev der foretaget ændring i bestemmelse vedr. medlemmers tilhørsforhold, således at tilhørsforhold ny bestemmes af fast tjenestested som
nu defineres som ETABLISEMENT (kaserne, flådestation, flyvestation). Er der flere
foreninger på etablissementet, kan personellet frit vælge, i hvilken forening de ønsker
ordinært medlemskab. Ligeledes er der i 2008 gennemført revision/tilpasning af
idrætsgrenenes bestemmelseskompleks.
Som tidligere nævnt vil ændringer til DMI love og bestemmelser ikke mere blive udsendt til idrætsforeningerne i hard copy. Alle kapitlerne ligger på DMI hjemmeside
www.dmif.dk, hvor alle kan hente dem. Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening, som medlem, at holde sig ajour med ændringer/opdateringer m.m.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2008 er der afholdt fem bestyrelsesmøder, syv forretningsudvalgsmøder. Der er
afholdt ét orienterende møde i eliteudvalget samt et møde i medieudvalget, hvor forbundets mediepolitik blev tilpasset.
Forbundet har deltager i et møde i Forsvarets idrætsudvalg samt i ét møde i Hærens
Idrætsudvalg.
Hæderstegnudvalget har haft en indstilling til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2008 blevet testet af Anti-doping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2008 udført af DMI bestyrelse og faste
udvalg, hver inden for deres område.
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Bestyrelse:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende bestyrelsesmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet i 2008 er afgået fra bestyrelsen:
Orlogskaptajn Kent Grønholm Ravn
Major Claus Pieler
Kaptajn Klaus Geertsen
Orlogskaptajn Kristen Trap
Seniorsergent Karsten Frandsen
Premierløjtnant-R John Pihl
Forbundet vil samtidigt byde velkommen til
Orlogskaptajn Torben Kjærulff
Major Kim Kock
Major Knud Erik Andersen
Oversergent Gitte Vinter Nielsen
Seniorsergent Karsten Pittersen
Major-R Jesper Gottlieb
Amatør- & Ordensudvalget:
Forbundet vil byde velkommen til
Flotilleadmiral Henrik Andersen, suppleant
Udvalgene:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende udvalgsmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet 2008 er afgået fra udvalgene:
Boldspiludvalg II:

Kaptajn Karsten Nielsen

Idrætsudvalg II:

Major Keld H. Lavesen
Major Steen G. Brevadt
Kaptajnløjtnant Per Storm
Kaptajn Britta Schade

Specialudvalget:

Oversergent Jørn Svensen.

Forbundet vil samtidig byde velkommen til:
Boldspiludvalg I:

Orlogskaptajn Torben Kjærulff.

Boldspiludvalg II:

Chefsergent Jens J. Trolle Jensen

Specialudvalget:

Major Mona Lene Rasmussen

VANDREPRÆMIER/-POKALER
Der udsættes hvert år mange vandrepræmier/vandrepokaler, som så igen, hvert år,
skal inddrages i forbindelse med afholdelse af DMI’s danmarks- og forbundsmester
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skaber. DMI’s sekretariat bruger mange ressourcer på at få inddraget disse vandrepræmier, især de individuelle. DMI skal opfordre idrætsforeningerne til at være ajour
med, hvem der har vandrepræmierne, og ved udsendelse/ændring af tjenestested
samt hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har også i 2008 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI har haft en medlemsfremgang i forhold til sidste år. Alligevel er det fortsat yderst
vigtigt, at DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
Den nye fordelingsnøgle er nu implementeret. Det er nu i højere grad antallet af aktiviteter, turneringer, stævner, uddannelse osv., der tæller med som parametre, når
pengene fra ”Danske Spil” skal fordeles i DIF. Forbundets indberetninger desangående skal fremadrettet tilsendes DIF senest 1. maj. I forbindelse med udarbejdelse af
denne indberetning til DIF, er sekretariatet afhængig af, at DMI udvalgsformænd indsender de ønskede oplysninger rettidigt.
DMI formand Erik Darre og næstformand Peter Farver repræsenterede forbundet ved
DIF Årsmøde den 25. - 26. april 2008. Ved DIF budgetmøde den 3. – 4. oktober 2008
var forbundet repræsenteret ved formanden Erik Darre.
DMI generalsekretær Ivan. B. Skov har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
Forbundets næstformand Peter Farver er i 2007 trådt ud af DIF uddannelsesudvalg.
TEAM-DANMARK
DMI generalsekretær Ivan B. Skov har deltaget i Team Danmarks (TD) møder vedr.
TD støttekoncept for 2008, ligesom han har deltaget i et interviewmøde med Idrættens Analyseinstitut vedr. TD nye støttekoncept 2009 -2012.
DMI har igen i 2008 fået tildelt støtte fra TD. Det militære femkampslandsholds resultater har desværre heller ikke i det forgangne år været gode nok til at komme igennem ”TD nåleøje” og dermed fået tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet indplaceret i ”Kandidatgruppen”, med en økonomisk støtte på i alt kr. 65.000,00. DMI
har haft et særdeles godt samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2008 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2008 blevet vartet af web-master Michael Larsen, som har justeret
hjemmesiden, således den er blevet mere brugervenlig. Ved udgangen af 2008 har
DMI ændret udseende idet hjemmesiden er tilpasset forsvarets øvrige hjemmesider,
ligesom der er skiftet web-master. Det er planen at hjemmesiden fra ultimo 2009 varetages af DMI sekretariat.
DMI medieudvalg, består af:
 Næstformand Peter Farver (formand),
 Bestyrelsesmedlem Margit Buhl
 Bestyrelsesmedlem Peter Wulff,
 DMI generalsekretær Kent G. Ravn
SEKRETARIATET
Sekretariatet har skiftet bemanding i 2008, idet Generalsekretær Ivan B. Skov er afløst af Generalsekretær Kent G. Ravn pr. 1. oktober. Sekretariatet har haft et særde-
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les godt samarbejde med Center for Idræt, ligesom samarbejdet med DMI revisionsfirma MAZARS har fungeret upåklageligt.

BOLDSPILUDVALG I
GENERELT
Af orlogskaptajn Torben T. Kjærulff
Endnu engang har Tordenskiolds soldater (og det er ikke kun flåden) stået sammen
og skabt rammerne for, at fodfolket (og det er ikke kun hæren) igen kunne dyste på
diverse kamppladser. Jeg vil endnu en gang takke alle aktive, arrangører og hjælpere samt ledere for det store engagement og den offervilje der udvises. Herudover vil
jeg gerne takke jeres familier, som må undvære jer i en god sags tjeneste. Jeg vil
samtidig opfordre jer til, at få meldt ægtefæller og børn ind i foreningerne, så vi dels
kan blive nogle flere, der kan dyste, men i særdeleshed så engagementet kan bibeholdes og DMIF kan bestå som en dynamisk og sund organisation. I golf er det så
nemt at have familien med – særligt efter at vi har indført en Stableford forbundsmester i alle klasser – men det er også min opfattelse, at den nærmeste familie kan være med i alle andre idrætsgrene til glæde for os og dem. Jeg håber jeg ser mange
flere til forbundsmesterskaberne i 2009.
Badminton
af major Torben L. Jensen
Forbundsmesterskaberne blev igen i 2008 afviklet som et finalestævne over 2 dage,
der blev spillet 14.-15. april 2008 med Aalborg Kaserners Idrætsforening som arrangør. Selve afviklingen fandt sted i Hjallerup Idrætscenter.
Turneringen blev afviklet efter en model, hvor der på førstedagen spilledes indledende kampe, primært afviklet som en puljeturnering, således at de enkelte deltagere i
hver række som minimum var garanteret 2 kampe. I det omfang det var muligt blev
alle finalerne også afviklet som puljer. Af de rækker, der var indbudt til, blev OLD
mix-double og de åbne rækker ikke afviklet grundet for få tilmeldinger.
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
4
58
62

Doubler
6
47
53

I alt
10
105
115

Antallet af tilmeldte deltagere (98) er lidt højere end deltagerantallet i 2007, mens
aktiviteterne (antallet af singler og doubler) er på samme niveau. Det skal ligeledes
bemærkes, at der var et markant fald i deltagere øst for Storebælt, idet kun 3 idrætsforeninger stillede med deltagere. Der var en del afbud på første spilledag.
Bordtennis
af kaptajn Michael Johannessen
Forbundsmesterskaberne blev i 2008 afviklet på Holmen med Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN) arrangør igen i år. Stævneåbningen blev forestået af orlogskaptajn Søren Munk Madsen, der bød de fremmødte deltager fra hele landet velkommen, og ønskede dem et godt stævne. Han håbede på at stævnet igen år, ville kunne gennemføres en i god sportslig ånd og tone, og ikke mindst i en kammeratligt god
stemning som er ved at være reglen mere end undtagelsen. Grundet mindre tilmeldinger dette år, aftalte man ved stævneåbningen, at afvikle stævnet over en dag og
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ikke som før to dage. Dette var af hensyn til at antallet af kampe på anden dagen
ville være afviklet så tidligt, at det var mere rentabelt at spille det flere kampe den
første dag. Dette bevirkede også, at dem der kom langvejs kunne komme før hjem
på weekend, for en sølle ”pris” af lidt ømme ben og skulder.
Stævnet blev vanen tro afviklet med start i puljer, for så at gå over i cup systemet.
Selvom der var lidt færre deltagere, blev der igen dette år spillet på niveauer, hvor
alle kunne være med. Det er dog længe siden jeg har set et niveau under DMI, på
det høje plan hvor ”Top” rækkerne blev afviklet. Dette var bestemt meget seværdigt
bordtennis, og dejligt at se at DMI stadig kan lokke denne klasse med til forbundsmesterskaberne. Og så igen i år var der stort set intet at lave for Stævnelederen og
juryen, når vi ser i retning af protester eller klager. Jo der var vist en, omkring temperaturen i lokalet var for høj, men dette skyldtes vist mere at den pågældende var ved
at være lidt oppe i alderen, hvor den slags jo nogle gange høre sig til.
Sent på eftermiddagen var alle rækker da også spillet færdige, og orlogskaptajn Søren Munk Madsen gennemførte præmieoverrækkelsen og afsluttede stævnet på fornem vis. Og indbød da også deltagerne til næste års mesterskab, så helt skidt kan
det jo ikke have været – vel? Derefter blev alle sendt til bad og omklædning, mhp.
klargøring til den sociale del af aftenen. Denne foregik som det hør og bør, med en
lækker buffet til stort set ingen penge. Klokken nåede da vist også at passerer ”midnat”, før der blev takket farvel for denne gang med endnu et stort smil på læben. Der
skal lyde en stor tak til alle de implicerede i planlægningen af stævnet og ikke mindst
afviklingen, der igen og igen falder på de samme uopslidelige arbejdsheste. TAK
FOR DET!
Golf
af orlogskaptajn Torben T. Kjærulff.
I 2008 var Forbundsmesterskabet i golf henlagt til udvalgsformandens hjemmebane.
Lidt fordele skal der vel være. Der blev spillet på Skanderborg Golfklubs skønne bane og Århus Ådals flotte anlæg. Det betød at der både var en teknisk udfordrende
bane og en banemed god længde. Udvalget havde finpudset propositionerne og indført flere nye rækker. Der bliver nu udråbt dels en brutto mester og en stableford mester i alle rækker. Det giver alle uanset handicap en reel mulighed for at blive forbundsmester. Der var tilmeldt så godt 130, men p.g.a. af tjenstlige årsager blev ca.
10 skuffede golfere nød til at melde afbud kort før start. Holdkonkurrencen er også
lavet om så det nu er de fire bedst spillende der tæller til foreningens hold.
Desværre var vejret ikke med os på begge baner. I Skanderborg stod regnen ned og
vi blev nød til at indstille matchen. Paradoksalt kom der næsten ikke en dråbe i Århus
Ådal. Der blev spillet meget god golf og det viste sig at man skal spille til det sidste
da matchen jo bekendt ikke er ovre før det sidste put.
Følgende blev forbundsmestre:
Dame Scratc:
Dame Stableford:
Herrer Scratc:
Herre Stableford:
Ungsenior Scratc:
Ungsenior Stableford:
Senior Scratc:
Senior Strableford:
Hold mesterskabet:

Helle Bonde, IFFA
Sigrid Jensen, IFSK
Simon P. Hansen-Nord, FAGI
Martin Illemann, IFK
H. Skovhus, SIF ÅRH.
Kim Kock, ISG
Knud G. Jensen, IFSK
Ole Würz, IFK
IFK
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Forbundsmesterskabet i 2009 afholdes den 8. og 9. september med Idrætsforeningen
Flyvestation Skrydstrup som arrangør.

Tennis
af seniorsergent Jørn H. Christiansen
DMI forbundsmesterskaber i tennis 21.-22. august 2008 blev afholdt på Kolding Ketsjer Centers dejlige anlæg. Der var ca. 40 deltagere fra alle tre værn. Der var et højt
niveau i alle rækker, ikke mindst i herresingle. Vi havde mange spændende og tætte
kampe og heldigvis ingen uheld. Vordingborg Garnisons Idrætsforening tog de fleste
pokaler hjem, både herresingle og double, veteran herresingle, samt 2 plads i old
boys herresingle og nr. 1 old boys double. Deltagerne var fordelt både som netop
indkaldte HBU’er og tjenestegørende samt pensioneret personel. I øvrigt opstod lidt
af et paradoks under finalekampen i herre double old boys. VGI hold leder Jeanette
Friberg fik afprøvet egen definition af begrebet opbakning. Hendes mand spillede på
VGI’s modstanderes hold og tilskuere kunne her opleve VGI holdleder heppe på til
tider forkerte tidspunkter. Men et par ”killer” blik fra VGI hold fik dog holdlederen tilbage på sporet (tror vi nok). DMI var repræsenteret ved generalsekretæren og det
var som sædvanlig rart at modtage besøg fra DMI. Mesterskaberne blev i øvrigt arrangeret af Fredericia Garnisons Idrætsforening og blev afviklet meget flot. Tak til alle
der gav en hånd med, vi ses næste år på sjælland, arrangør LSE-JON og vi spiller
formentlig i Farum Tennis Klub.

BOLDSPILUDVALG II
BOLDSPILUDVALG II
Generelt.
Af Kim Kock, Formand Boldspiludvalg II
Året 2008 blev, i DMI regi, for mit vedkommende kendetegnende ved, at jeg blev
valgt som ny formand for Boldspiludvalg II og dermed skulle overtage et velfungerende udvalg efter seniorsergent Ryan Laier.
Nu er tilfældet heldigvis, at jeg har arbejdet sammen med Ryan i DMI gennem mange år, så efter en god og grundig overdragelse kunne jeg se fremad mod årets stævner under Boldspiludvalg II. På Boldspiludvalg II vegne vil jeg således gerne sige Ryan tak for det kæmpe, fortrinlige arbejde du har gennemført gennem de mange år i
udvalget.
I udvalget er der et meget velfungerende Fodboldudvalg og Volleyballudvalg, så der
var her ikke behov for mange vitaminer fra min side. Tyngden skulle lægges på
Håndboldudvalget, idet den tidligere formand takkede af i 2007 og der så kun var ét
medlem tilbage.
Det lykkedes efter kort tids søgen at finde en ny formand for udvalget og der skal her
fra lyde en varm velkomst til chefsergent Jens J. ”Trolle” Jensen fra Skive som ny
formand.
Vi måtte i 2008 sige farvel til kaptajn Karsten Nielsen fra Fodboldudvalget. Karsten fik
nyt arbejde i den civile verden og hermed en stor tak til Karsten for indsatsen under
DMI samt held og lykke med det fremtidige arbejde.
En endnu større tak skal lyde til de udvalgsmedlemmer, som ikke er nævnt her, men
som gennem 2008 har ydet et kæmpe stykke frivilligt arbejde for Boldspiludvalg II.
Selvfølgelig også en stor tak til de forskellige idrætsforeninger, der har afviklet vores
stævner hen over året og slutteligt en stor tak til DMI sekretariat for deres ihærdige
hjælp og konsulentbistand.
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Indendørs fodbold
Af Jens V. Nielsen, formand for Fodboldudvalget
Dette års forbundsmesterskab (FM) i inde fodbold blev afviklet 5. – 6. marts i Fredericia. Der var i alt tilmeldt 45 hold som var største antal hold i mange år. Senior havde
deltagere af 19 hold, YOB af 6, ÆOB 10, VET 7 og endelig kvinderækken af 3 hold.
Også i år var det glædeligt at se deltagere fra HBU enheder.
En af årsagerne til at der var så mange hold kan måske skyldes de nye tiltag med
nye aldersinddeling i de forskellige rækker, idet det var første gang FM blev afviklet
med nye aldersrækker.
Som noget nyt havde FAGI valgt at henlægge afviklingen af FM, bespisning, kammeratskabsaften og overnatning til Fredericia hallerne, hvilket forløb tilfredsstillende. Der
var i alt tilmeldt 270 til kammeratligt samvær, hvor bl. a. taktikken blev drøftet til næste dags kampe.
Under stævnet blev der uddelt mange sponsorpræmier. Det var til et flot scoret mål,
et brændt straffespark, gode driblinger og gode målmandsredninger. Endelig blev der
uddelt præmie til bedste spiller i hver række.
Fodboldudvalget forsøger hele tiden på at forbedre rammerne og afviklingen af
stævnet, hvorfor det i 2009 påtænker at ændre afviklingen af FM således, at seniorrækken afvikles på en dag, mens YOB, ÆOB, VET og kvinderækken over 2 dage.
Herudover påtænker udvalget at flytte indefodbold fra MAR til NOV måned, så endnu
flere HBU enheder kan få lejlighed til at deltage. Udendørs fodbold flyttes derfor fra
efterår (SEP) til foråret (MAJ).
Indendørs fodbold vil også i 2009 blive afviklet med FAGI som arrangør.
Volleyball

Af Bjarne Pedersen, medlem af DMI Forretningsudvalg og
Christian Høj, Formand for Volleyballudvalget
Årets finalestævne i Volleyball, samt prøvestævne i MIX var lagt 12 – 13 MAR med
afvikling i Alhedehallerne, med Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) som arrangør. Grundet det lave antal tilmeldte hold, 7 seniorhold – 0 kvinder og 4 MIX, blev
stævnet afviklet på én dag, 12 MAR.
Ved holdledermødet viste det sig at Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) havde modtaget 2 afbud til seniorholdet, så de ikke kunne stille op. På god sportslig ånd
blev det dog besluttet at FAGI’s MIX hold kunne stille op i seniorrækken, således at
turneringen kunne gennemføres som planlagt.
I MIX som var prøvestævne på andet år var FAGI det bedste hold og vandt stævnet
foran Jydske Dragonregiments Idrætsforening og Hærens Operative Kommandos
Idrætsforening. Dette til trods for at FAGI sideløbende deltog i seniorafviklingen med
de 7 samme spillere.
I seniorrækken var der mange gode kampe i puljerne, men da semifinalerne og finalen blev afviklet blev der i perioder vist volleyball af høj klasse. Efter en spændende
finale mellem Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) og FAGI, vandt VGI i 2
sæt. Men en flot indsats af FAGI, der med 5 herrer og 2 kvinder på holdet kunne tage
2. pladsen.
I forbindelse med præmieoverrækkelsen, som blev fortaget af formanden for IFK,
Keld Rasmussen,
takkede DMI-repræsentanten Bjarne Pedersen, IFK og ikke mindst SSG Ryan Laier,
IFK, for et godt og veltilrettelagt stævne. Da dette var Ryan’ s sidste stævne som
formand for boldspil II udvalget i DMI, blev dette også markeret med en tak for en
solid indsats, efterfulgt af store klapsalver fra deltagerne, der slutteligt blev opfordret
til at gå hjem og få flere med, også i MIX rækken som udvalget indstiller til at blive
officiel DMI række i 2009.
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Beachvolleyball
Af Christian Høj, Formand for Volleyballudvalget
Vejrudsigten sagde masser af regn og blæst fra sydvest, men Oksbøl viste sig fra sin
bedre side med klassisk sensommer vejr i form af lette skyer og let vind. Oksbøl Militær Idrætsforening havde, med økonomisk støtte fra DMI, fået etableret tre helt nye
beachvolleybaner bag kampskolen ved forhindringsbanen, så de bedste rammer var
sat, for de 11 tilmeldte hold – og dog.
På dagen var der desværre afbud fra et hold fra herre-rækken, og et hold fra mixrækken, som udvalget for første gang, efter to år med prøvestævner, havde på det
officielle program.
Allerede i første kamp dukkede der spændende sager op af sandet i form af større
grene, 12,7mm patronhylstre i messing og granat splinter. OMI havde ellers prøvet at
finkæmme sandet forud for stævnet, men der er temmelig meget sand på en beachvolleybane. Jeg skal skynde mig at nævne at der ikke var nogen som kom til skade
og volleyballudvalget er sikker på, at OMI vil udbedre banerne til næste år.
Sportsligt havde vi to dommere, som Dansk volleyball forbund havde udpeget, til at
afgøre de tvivlsomme bolde, men den gode ”fairplay ånd” som herskede mellem holdene gjorde dommernes arbejde overflødigt.
Forsvarsakademiets idrætsforening (FAKI), som i år bestod af to gamle kendinge,
trak sig sejrrigt ud af herre rækken som ubesejret, mens Fredericia Garnison Idrætsforenings (FAGI) andet hold blev nummer to.
Tredje pladsen gik til Vordingborg Garnison Idrætsforenings første hold.
I mix-rækken satte FAGI sig på de to første pladser, og man fristes til at sige igen.
FAGI har domineret både volleyball og beachvolleyball i dame og nu også mixrækken i over ti år.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup tog tredje pladsen.
Volleyballudvalget takker Margit Buhl, Jan Lings og hjælpere for et godt arrangement, og ser frem til næste år, hvor stævnet igen afvikles i Oksbøl – forhåbentlig
uden 12,7mm hylstre i sandet.

Udendørs fodbold.

Af Bjarne Pedersen, medlem af DMI Forretningsudvalg og
Jens V. Nielsen, Formand for Fodboldudvalget
For andet år i træk dannede Egeris fodboldanlæg ved Skive rammen om Forbundsmesterskaberne i udendørs fodbold. Stævnet blev afviklet 17 – 18 SEP med Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG) og Skive Kaserne som arrangører.
Stævnet blev afviklet i følgende rækker: Herre senior A og B (11 og 7 mands), Yngre
old boys (7 mands), Ældre old boys (7 mands) samt kvinder og veteran (5 mands). I
alt 33 hold var forhåndstilmeldt, men desværre kom der de sidste dage op til stævnet
ikke mindre end 10 afbud. Det sætter selvfølgelig sit præg at 1/3 melder fra, men kun
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i kvinder og veteran lækkerne var det særligt synligt, idet der her kun stillede 2 hold
op i hver række. Heldigvis er DMI’s fodboldudvalg med Jens V. Nielsen i spidsen,
nogle garvede herrer, så da stævnet startede var der nye spilleplaner klar i alle rækker, dette til trods at de sidste afbud var meget sene. Godt gået.
Sportslig set blev det 2 rigtig gode dage, med høj klar himmel og godt kammeratskab
krydret med mange gode fodbolddetaljer. Dejligt at se, at dem der for 25 år siden
spillede senior stadig kan være med, om end tempoet måske er gået en smule ned.
Men rigtig mange i ældre old boys og veteraner har deltaget i DMI i mange år, hvilket
jo også skaber en særlig stemning uden for banen. Desværre undgik stævnet ikke
uheld, idet en af de værnepligtige fra Aalborg Kaserners Idrætsforening senior i et
hændeligt uheld faldt ned og brækkede venstre overarm, med efterfølgende operation til følge. Som et plaster på såret blev holdet DMI mester, og den uheldige spiller
har modtaget sin førstepræmie.
Traditionen tro var der arrangeret kammeratskabsaften - 200 (næsten alle) deltog i
spisningen, der bestod af en overdådig buffet, med alt hvad hjertet kan begære. Efter
spisningen gik mange af deltagerne (ca. halvdelen) ned i konstabelmessen for at
overvære AAB – Celtic, og der var selvfølgelig en fantastisk stemning under hele
kampen.
Om eftermiddagen før præmieoverrækkelsen var Garnisonskommandanten, oberst
Jørn M. Sørensen, mødt frem og var rundt på anlægget for at se lidt fodbold i alle
rækker. I forbindelse med præmieoverrækkelsen udtrykte obersten glæde over at
man kunne hjælpe DMI, således at det var muligt at afholde stævner, og at vi altid
var velkomne i Skive.
Efter præmieoverrækkelsen takkede DMI repræsentanten Skive kaserne og ISG for
et godt og veltilrettelagt stævne, og ønskede deltagerne god tur hjem med et på gensyn i Skive igen i 2009.
Håndbold

Af seniorsergent Ryan C. Laier, medlem af DMI Forretningsudvalg og
Jens Trolle Jensen, Formand for Håndboldudvalget
Mesterskaberne blev afviklet den 4. og 5. november i Rødovre hallerne med HOI
som arrangør. Mesterskabet blev styret af Thomas Berg og Jes Svendsen fra Hærens Officersskoles Idrætsforening, som havde haft en del planlægning, med stævneafvikling i Rødovre, kammeratskabsaften på Frederiksberg og indkvartering i DGI
byen.
Førstedagens kampe startede vanen tro ved frokost tid, da alle deltagende foreninger var nået frem.
Der var til stævnet tilmeldt i alt 11 hold fordelt på 5 senior, 3 dame og 3 Oldboys hold,
der indløb dog afbud fra et senior hold inden stævnets start, og et på selve dagen, så
der kun var 3 hold i hver række.
Med det antal deltagere må man sige, at der er plads til flere næste år i Aalborg.
Glædeligt var det dog, at der var 3 Oldboys hold så der også kan holdes liv i denne
række. Spilleplanen var lavet af chefsergent J. J. Trolle Jensen fra Skive som er den
nye håndboldformand.
Henset til de få hold blev det aftalt, at spille dobbelt turnering ved senior og damer,
så der blev på kort tid udfærdiget ny spilleplan til tilfredshed for spillerne. Stævnet
forløb desværre ikke uden skader, idet Erik Leth fra IFK sprængte den ene akillessene, med efterfølgende operation på Gentofte sygehus den 5. november.

Kammeratskabsaftenen den 4. november, blev afholdt i cafeteriet på Hærens Officersskole med deltagelse af 95 personer. Her kom Thomas og Jes dog på noget af
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en opgave, da kokken ikke havde lavet mad nok, og ingen dessert, men de var dog
hurtige til at bestille et antal pizzaer og fremskaffede æbleskiver til dessert, så alle
blev mætte. Efter spisningen var der hyggeligt samvær i kælderen.
Den 5. november fortsatte stævnet, med afsluttende kampe og specielt en overraskelse i damerækken, da IFK efter at have vundet pokalen 13 år i træk, måtte aflevere denne til
dette års vinder ISG (se billede, Charlotte Pedersen fra ISG).
Kaptajn Bjarne Jæger fra Hærens Officersskole overrakte præmier.
Seniorsergent Ryan Laier afsluttede stævnet med en stor tak, samt erindrings gave
fra forbundet til stævneleder Thomas Berg for HOI afvikling af forbundsmesterskabet
i
håndbold 2008, samt et håb om at se alle i Aalborg 2009.

Charlotte Pedersen fra ISG

IDRÆTSUDVALG I
Af major Knud E. Andersen, fmd.
Det er mit indtryk. at året 2008 igen blev et godt år for Idrætsudvalg I. Der er afholdt
tre forbundsmesterskaber i henholdsvis cykling, triathlon/duathlon og cross country.
Indledningsvis vil jeg, på vegne af hele udvalget, takke arrangører, tjenestesteder og
hjælpere for tre gode stævner i 2008. I har gjort et stort stykke arbejde i en travl
hverdag til glæde og gavn for idrætten. Så en stor tak til jer alle.
Der skal også fra udvalgets side lyde en stor tak til alle jer idrætsudøvere, der har
deltaget i vore stævner. Uden jer – ingen stævner. Vi vil selvfølgelig gerne have
mange flere til at dyrke netop ”vores” idrætter. Jeg vil derfor benytte lejligheden til
opfordre jer alle til, at I ved stævnerne i 2009, hver i sær tager en ny deltager med.
Jeg selv overtog posten som formand for udvalget ved repræsentantskabsmødet i
2008. På det tidspunkt var jeg udsendt i international tjeneste, hvilket jeg var det meste at 2008. Derfor har jeg desværre ikke kunnet følge stævnerne i 2008, men det vil
jeg råde bod på i 2009. Også andre medlemmer i udvalget har været ”hængt op” i
årets løb. Det være sig ved udsendelse i international mission, videreuddannelse mv.
Det er vilkår og udfordringer, som vi i udvalget vil tage op til overvejelse i 2009. Det
giver anledning til at tænke nye og kreative veje.
Tjenesten i Forsvaret betyder bl.a., at man i perioder må drosle lidt ned og i andre
perioder kan give en hånd med i idrætsarbejdet. Det er der ikke noget nyt i. Jeg skal
derfor opfordre alle Jer idrætslige ildsjæle om at melde Jer på banen, når I har tid og
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lyst til at give en hånd med i
udvalget og ved stævner.
Derved kan vi fordele byrderne lidt, så det vedbliver med at være sjovt at deltage aktivt i idrætsarbejdet.
Ved årets udgang havde arrangørerne – foreninger og tjenestesteder - til stævnerne i
2009 meldt sig. Tak for jeres tilsagn. Jeg er sikker på, at vi vil få et rigtig godt
idrætsår i 2009.
Og endelig naturligvis - tak til udvalgets medlemmer for en super indsats i 2008.
CROSS COUNTRY
Af major Knud Erik Andersen, fmd. for Idrætsudvalg I.
Slagelse Garnison Idrætsforening (SLGI) havde påtaget sig at afvikle dette års Forbundsmesterskab i cross country den 25. august. Arrangementet var henlagt til Slagelse Lystskov, der sammen med godt vejr og en meget hård og teknisk vanskelig
bane dannede perfekte rammer om stævnet. Ruten på 2600 meter var meget kuperet og skulle gennemløbes to til fire gange afhængig af klasseinddeling.
Der deltog i alt 141 løbere, og det var glædeligt at se den store deltagelse af værnepligtige (47). Dette til inspiration for andre tjenestesteder.
Desværre var stævnet ramt af ressourcemæssige og visse tekniske problemer. Dette
blev dog hurtigt rettet, og de efterfølgende løb blev gennemført uden problemer.
Udvalget kunne desværre ikke være til stede før og under stævnet pga. udsendelser
i internationale missioner. Der skal således lyde et lille suk fra udvalget, idet der i
2008 kun har været én mand i cross countryudvalget (som også var udsendt). Derfor

efterlyser vi en eller flere ildsjæle, der har lyst og tid til at arbejde i crossudvalget. Er
du den M/K vi savner i udvalget?, så kontakt DMI, og kom med i den muntre kreds.
Fra idrætsudvalget skal lyde en tak til SLGI for arrangementet. I har gjort et stort
stykke arbejde, vel vidende at det til tider kan være lidt ”op ad bakke” at stå som arrangør i en travl hverdag.
Vel mødt til september hvor stævnet afvikles i Frederikshavn, med Søværnets
Idrætsforening, Flådestation Frederikshavn som arrangør. Tak for jeres tilsagn.

TRIATHLON og DUATHLON
Af Frank Nielsen og Steen Møller Sørensen, Tri- og Duathlonudvalget.
Med Ingeniørregimentet og Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG) som arrangør
blev dette års Forbundsmesterskab afviklet 21. august i og omkring lystbådehavnen i
Skive.
Arrangørerne leverede perfekte rammer til svømning, skiftezone, cykling og løb, og
da det så samtidig var godt vejr, blev stævnet afviklet til alles tilfredshed.
Efter en indledende noget ringe tilmelding, lykkedes det dog at komme op på 43
gennemførende atleter fordelt over alle discipliner og klasser – alt i alt som forventet.
Afvikling af stævnet kræver et forholdsvis stort setup i forhold til antal deltagere. På
den baggrund vil udvalget overveje, hvilke tiltag der kan gøres for at få flere deltagere til arrangementet.
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Forud for stævnet blev der, i
forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af stævnet, gennemført to møder i Skive.
I 2009 forlægges stævnet til Østerstrand i Fredericia, forventelig i uge 35, med Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) som arrangør. Ruterne forventes at blive et
mix af, de for mange atleter kendte, cykelruter brugt ved langdistance-stævner, og
nye løberuter langs vandet. Det er FAGI’s håb at kunne tilbyde at afholde stævnet i
byen tre år frem.
Selv om der er en (cross-over) synergi med cyklisterne og løberne, som gør, at vi
holder os nogenlunde stabilt i deltagerantal, er det nødvendigt med mulighed for eftertilmelding. Vi er dog stadig afhængige af, at ildsjælene også oplyser og promoverer denne sport, så også værnepligtige fra basisuddannelserne får mulighed for at
stille op. Et absolut must er elektronisk tidtagning, som, omend det er dyrt, også sparer hjælperesurser
En særlig tak til Idrætsforeningen Skive Garnison, med Kim Kock som stævneleder,
for et veltilrettelagt og gennemført stævne i 2008, og Skive Garnison for støtte ved
gennemførelsen af stævnet.
Kaj Wagener skal også have en tak med på vejen, for som altid gennem positiv kritik,
at være med til at højne kvaliteten ved stævnerne.
CYKLING
Af Michael Hoffmann, formand for DMI cykeludvalg

Cykling på landevej blev afviklet for sjette gang (FM for anden gang) siden starten i
2003. Denne gang i smukke omgivelser i Nordsjælland, nærmere bestemt om Ganløse, hvor Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO) var arrangør af enkeltstart og linjeløb.
Selve arrangementet var lagt i hænderne på en del kadetter fra officersgrunduddannelsen, med Lasse Bentsen i spidsen. Et projekt som de har arbejdet længe og indgående med og med et meget flot stævne til følge. Dagen var ”ramt af solskin”, om
end lidt blæsende, men ikke noget som slår en cykelrytter af sadlen.
Enkeltstarten
Dagen begyndte med enkeltstarten. som blev afviklet på en 20 km rute omkring Veksø. Et par små knolde og et par skarpe sving var med til at gøre ruten rimelig teknisk.
IFO havde til lejligheden fremskaffet en startrampe, noget som nok ikke mange har
prøvet før. Ellers blev enkeltstarten afviklet uden de store problemer, selv om der
blev kørt rigtig hurtigt.
Forbundsmester hos herrerne blev Jesper D. Darre fra Livgardens IF, som tilbagelagde de 20 km med en imponerende gennemsnitshastighed på 43,9 km/t. I mål var
han godt 50 sek. hurtigere end nr. 2 – Lasse Munk Asmussen fra Fredericia Garnisons IF.
Hos damerne var det atter Tina Olsen fra Aalborg Kaserners IF, som var hurtigst.
Desværre var der kun to tilmeldte. Vi håber – igen – at flere damer har mod på at
stille op til næste år og udfordre Tina!
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Linjeløb
Om eftermiddagen var banen kridtet op til linjeløb på en godt 12 km rundstrækning
omkring Ganløse. En rute præget af flere små stigninger, som indbød til udbrudsforsøg. Opløbet var fladt og meget overskueligt, så der var lagt op til flere spurter i de
forskellige klasser.
Klasserne skulle gennemføre rundstrækningen mellem tre og syv gange. Selvom det
var Nordsjælland, var der forbavsende lidt trafik, og det var med til at sikkerheden var
i top, og atter undgik man uheld.
Forbundsmester hos herrerne blev Michael Nielsen fra Jægerkorpsets IF (nr. 3 i
2007) som vandt spurten hos herrerne. I øvrigt kom syv mand samlet hjem og kun
fem sek. skilte nr. 1 og nr. 7. Atter tæt i Herre Senior A rækken.
TV2 Øst havde et mindre reportagehold til stede under linjeløbet, hvor bl.a. Erik Madsen fra FAKI blev interviewet direkte under løbet! Til slut kunne IFO overrække præmier og
kyssepigerne kunne hylde de fortjente podie-vindere. Endnu
et godt DMI cykling arrangement var tilendebragt.
I 2009 afvikles mesterskaberne over to dage, med enkeltstart den 9. juni og linjeløbet dagen efter. Arrangør er Søværnets Idrætsforening i Frederikshavn.
Michael Nielsen, JGKI (forrest)
DMI mester 2008 Linieløb (foto fra 2007)

Tina Olsen, AKIF
DMI mester 2008, enkeltstart
(foto fra 2007)

IDRÆTSUDVALG II
GENERELT
Af Overkonskabel-1 Juki Tauchi Formand Idrætsudvalg II.
Så endte 2008, og vi drøner der ud af med 2009. Jeg vil gerne takke alle tre formænd I Idrætsudvalg II. “Keld, Hasse og Mike”, især jeres engagement og vilje til at
holde gejsten oppe hos udøverne, hos de forskellige konkurrenceledelser og ikke
mindst jeres udvalg. I er synlige og det er hvad vi alle gerne vil have.
IDR UDV II er stedet hvor udvalgene, yder et stort stykke frivilligt arbejde, dette koster tid hos de enkelte udvalgsmedlemmer, tak fordi I vil bruge jeres fritid, alle udøvere sætter pris på jeres indsats.
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2008 blev ikke året hvor vi skulle se, svømmeafdelingen blomstre op, alt for få tilmeldinger gjorde udslaget, og forbundsmesterskabet i svømning blev igen i år aflyst.
Beslutningen om at Svømmeafdelingen fra 2009 bliver lagt på hylden, er taget …..
der hviler dog et håb om at svømning, i de kommende år vil få et "come back". Tak til
Keld for dit engagement.
Faldskærmsafdelingen og Fægteafdelingen bliver godt beskrevet af både Mike og
Hasse. To afdelinger, der er specialiseret, og fyldt med action til bristepunktet, her
har man chancen for at udfolde sig individuelt. “tør du tage udfordringen op”?
Det er vigtigt for mig at de tre formænd i udvalget, ved hvor stor og dyb respekt, jeg
nærer over for alt deres arbejde – alt den energi de burger og alle de kostbare fritimer de lægger i arrangementer og sporten.
Min tid som formand for IDR UDV II, ender her. Jeg erkende, ikke at kunne yde det
maksimale på min post. Mit nye job på det private marked, gør det svært at finde tiden her til.
Jeg har haft en god og lærerig tid i DMI, først med Karl Sortberg så Ivan Skov og til
sidst Kent Ravn. Tak til DMI´s bestyrelse.
– hop hop hop – touché - god vind –
FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen
Udvalget har i 2008 bestået af SSG L. B. Willumsen, CSG K.K. Hansen, Stefan Nystrøm og med undertegnede som formand.
Fortræningen:
Der blev ikke afviklet en træningssamling i 2008.
Forbundsmesterskabet:
FSN. Skrydstrup den 15-16. april 2008.
Mesterskaberne blev i år afviklet ca. 1½ måned tidligere end normalt, med den risiko
som det danske vejr kan byde på. Frygten for at vejret kunne drille var helt ubegrundet, i det der ikke kunne findes bedre betingelser end dem der var netop i de dage
hvor stævnet blev afholdt.
Lidt historie om FM i faldskærm:
Det er 17 år siden at det første FM blev afviklet, og på nær et par enkelte år hvor vejret har drillet, er FM afviklet hvert år. Indtil 2006 har FM været afviklet af forskellige
idrætsforeninger, primært på civile flyvepladser under anvendelse af civile fly.
Enkelte år har FM været afviklet på FSN Ålborg og FSN Karup (Karup senest i 2007).
I de første 10 år gennemførtes FM kun i disciplinen Præcision, men de sidste 7 år er
der også afviklet Formationsspring (de to discipliner beskrives lidt sener i denne artikel).
Faldskærmsudvalget i DMI begyndte i 2004 at arbejde på at FM ikke længere skulle
afholdes på civile flyvepladser, hvor bl.a. udgiften til startafgifter og brændstof er meget dyre.
Faldskærmsudvalget kendte til forholdene på FSN Ålborg og Karup, hvor både civil
og militær flytrafik og lange taxiveje gør anvendelsen vanskelig og langsommelig.
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Samtidig er landingsområdet for faldskærme placeret i ydere området af FSN og der skal derfor etableres transport af springerne til loadingarea.
Faldskærmsudvalget var af den overbevisning at det var lidt af en fallit erklæring at
det ikke var muligt at afholde militære mesterskaber på et af forsvarets tjenestesteder. Det var faldskærmsudvalgets ønske at finde et egnet sted hvor FM kunne afvikles hvert år, under hensyntagen til tjenestestedets aktiviteter.
FWSKP syntes som det oplagte sted, hvorfor dette blev undersøgt.
I 2006 fik DMI for første gang tilladelse til at afholde FM på FWSKP. Dette stævne
blev i første omgang set med lidt skepsis fra FWSKP side i det det var uvist om hvorvidt afviklingen ville berøre aktiviteten på FSN.
Forud for stævnet afholdt faldskærmsudvalget møder med det berørte PSN på FSN,
herunder CSG H. Jacobsen, PSN i tårnet, refuling point section, LSE SKP samt
svæveflyklubben. Disse møder afklarede en del af problemer som ellers kunne have
opstået.
Igen i år afholdt faldskærmsudvalget møder forud for stævnet, hvor erfaringer fra
2006 blev diskuteret og taget til efterretning. Det betød at der i år kun var meget lidt
som vi bør ændre til næste gang der skal afholdes stævne.
Forbundsmesterskaberne i 2008:
STCH for SOK FA Henrik Andersen åbnede stævnet 15. april kl. 1000, hvor han bød
deltagerne velkommen og udtrykte ønsket om et godt stævne.
Vejret artede sig fra sin allerbedste side, og optimismen var helt i top ved dagens
begyndelse. Efter lodtrækning og planlægning af springrækkefølgen var arrangøren
og deltagerne klar til at tage fat på den første disciplin, - præcisionsspring. Det viste
sig imidlertid, at selv det smukkeste solskin ikke rækker til gennemførelse af præcisionsspring for selv de bedste faldskærmsspringere, når vinden begynder at drille med
vindstød på mellem 7 – 9 m/sek. Stævnelederen, SSG Flemming Pallesen fra
SIF/ÅRH, justerede derfor i de aktuelle planer, og valgte at starte med formationsspring, der kan gennemføres under kraftigere vind end præcisionsspring.

Formationsspring er spring hvor flyet går i 10 000 ft. (ca. 3 km) med et hold af 3
springer og en videospringer. De 3 springer skal herefter springe ud og har 25 sekunder til at gennemføre 4 formationer, det vil sige at der skal i det frie fald tages
greb i arme ben efter et nøje planlagt program. Dette program er der trukket lod om
kort før åbning af stævnet, således kan springerne ikke lang tid i forvejen træne netop det spring, det betyder at springerne skal have en vis erfaring i at springe fritfald
for at kunne gøre sig gældende.
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Når holdet har gennemført
de 4 formationer og der
stadig er tid tilbage, starter de blot på de samme 4 formationer igen. Det fortsætter
indtil de 25 sekunder er gået og springerne separere herefter fra hinanden således
de ikke i åbningen af faldskærmen flyver ind i hinanden.
Alt dette filmes af en videospringer, som giver optagelsen til et dommerpanel på 3
dommer. De ser herefter springet og giver 1 point for hver korrekt gennemført formation. Det hold som kommer ud til slut med flest point bliver forbundsmester.
Formationsspring gennemføres på 4 runder, dog kan det gennemføres med minimum 2 runder.
I år blev det gennemført med 3 runder.
Kl. 1900 var det tid til socialt samvær ved grillen, der var stillet op ved den lokale
svæveflyklubs klubhus. Da vejrudsigten for onsdagen pegede på, at der kunne springes præcision fra morgenstunden, valgte stævnelederen, at der skulle startes allerede kl. 0700.
Præcisionsspring er spring hvor flyet går op til 3300. Ft. (Ca. 1 Km), hvorefter et hol
på 3 springer alle springer ud. Herefter flyver de ned mod en madras på ca. 2.5m i
radius, hvorpå der er udlagt en elektronisk plade der kan måle afvigelser med 1 cm.
Nøjagtighed. Der kan kun lande en springer af gangen, hvorfor det er nødvendigt at
separere fra hinanden mens de flyver i bærende faldskærm.
Det er den del af kroppen der først berører jorden eller den elektroniske plade der
tæller. Et dommerpanel på 3 og hvorfra der skal måles, den som til sidst har den
samlet mindste afvigelse er vinder. Der kåres vinder for hold, og der kåres forbundsmester individuelt.

Faldskærmsudspringere er ikke bare tålmodige idrætsfolk, men absolut også klar,
når vejrforholdene byder det. Kl. 0745 lettede første fly, efter at der måtte fjernes is
fra de 3 civile fly af typen Cessna 182. og vi gennemførte 5 runder ud af de maximale
6 runder.

5. Afslutning
Årets FM i faldskærmsudspring blev gennemført og ledet med SIF/ÅRH som arrangør. I alt blev der gennemført 118 flyvninger og gennemført 421 spring over 2 dage.
FWSKP lagde igen faciliteter til rådighed og uden den store velvillighed som vi har
mødt overalt på flyvestationen ville mesterskaberne ikke have blevet den succes som
det blev. Vi er kun blevet mødt med PSN som har virket interesseret og hjælpsom i
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hvad det var at vi lavede.
Derfor skal der lyde en
stor tak til specielt PSN som var på vagt i tårn og refuling point section.
En helt speciel tak skal lyde til svæveflyklubben, som igen i år har ladet os låne klubhuset.
Som arrangør for et faldskærmsstævne kunne man ikke ønske sig mere optimale
forhold, særligt skal der lyde en tak til Jamo og hjælper, som var til stede under hele
stævnet og gav den bedste service vi kunne ønske. Det har været absolut afgørende
for afvikling af stævnet at vi har haft så optimale forhold at vi ikke har modtaget nogen kritik af forholdende. Tak til FWSKP og svæveflyklubben.
Udvalget 2009:
Udvalget vil i 2009 arbejde for:
- at få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
- generelt at få flere idrætsudøvere til at springe faldskærm
- at finde arrangører til DMI forbundsmesterskabet 2010
- at finde nye unge springere til det militære landshold/CFI
På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i
2008 og ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.

FÆGTNING
Af kaptajn Hasse Blumensaadt
GENERELT

Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold, Stævnet blev afviklet den
02 – 03 APR 2008 i Hammelev Hallen med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
(IFS) som arrangør.
Der var tilmeldt 23 herrer og 4 damer til den individuelle turnering og 7 hold til hold
turneringen. Noget skuffende dukkede kun 19 fægtere, heraf 3 damer op fra 8 deltagende foreninger til den individuelle turnering.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open
(DMO), med deltagelse af fægtere fra Sverige og Norge. Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Endnu engang en stor tak til de frivillige hjælpere fra fægtningens “rejsehold” der altid stiller sig velvilligt til rådighed.
2. Konkurrencerne.
Selve konkurrencen blev gennemført over to dage, idet fægteudvalget holdt fast i at
der skulle fægtes alle mod alle. Fordi DMO blev gennemført sideløbende med DMI,
var der i alt 30 fægtere, der skulle alle mod alle, så der blev fægtet i alt 435 kampe.
Da de sidste år vinder Simon Andersen ikke kunne deltage, var kampen om titlen
mere jævnbyrdig. Efter nogle spændende og ”hårde” kampe trak en af de ”gamle”
fægtere Hening O. Nielsen fra HLSI det længste strå. Han vandt en tæt finale over
Kim Ditlevsen fra IFS. På damesiden var det også en ”gammel” fægter, der løb med
sejren. Lene Jakobsen fra IFS vandt foran L. Bjerre fra HOI med Christina S. Pojezny
fra FIN på 3. pladsen.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”konkurrencen gik til Hasse Blumensaadt fra IFI.
Holdkonkurrencen havde deltagelse af 6 hold. Hold konkurrencen blev gennemført
sideløbende med den individuelle konkurrence, hvorfor alle hold mødte hinanden.
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Der var dog aldrig rigtigt
tvivl om hvilket hold der
var bedst – det var IFS hold. De vandt alle deres holdkampe suverænt. Holdet bestod af Ib V. Nielsen, Leif Jensen og Kim Ditlevsen. Nr. 2. blev IFI efterfulgt af et
sammensat holdt fra JDRI og AKIF.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, dukkede der kun et lille antal deltagere op til
stævnet. Årsagen til det skuffende antal fægtere, skyldes nok primært, at alle i Forsvaret har fået en mere travl hverdag, hvor det kan være svært at nå det hele. Et forhold som den frivillige idræt må prøve at leve med eller lukke butikken. Her er en lille
sportsgren som fægtning utrolig sårbar. Men tingene skal hænge sammen, så hvis
der ved ikke deltager 20 fægtere ved de kommende mesterskaber vil Fægteudvalget

kraftigt overveje at anbefale DMI tager fægtning af plakaten, indtil der atter bliver et
behov!
Men lad os nu ikke male fanden på væggen – Fægteudvalget håber og tror stadig
på, at de forskellige tiltag, der fortsat gøres, såsom obligatorisk fægtning på Hærens
Officersskole, fægteprojekt omkring Karup og afholdelse af et antal introarrangementer m.m. vil medføre, at man som minimum kan fastholde nuværende antal og måske
i løbet af et par år kan forøge antallet af deltagere ved DMI mesterskaberne.
Som beskrevet sidste år lykkes det ikke for DMI Fægteudvalg at afholde DMO i 2007,
men i 2008 lykkedes det – desværre kun med begrænset succes. Norge stillede kun
med een fægter og Sverige med 7. Fægteudvalget vil i samarbejde med AKIF, der i
2009 hoster DMI mesterskaberne 15 – 16 APR, gennemføre et nyt forsøg på DMO.
Et nyt spændende tiltag, som Fægteudvalget ser frem til i 2009, er den officielle deltagelse af et antal danske fægtere ved ”1st EUROPEAN MILITARY FENCING
CHAMPIONSHIP
(CISM) 06 – 12 MAJ i Göteborg.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke de alle aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses i Aalborg 15 – 16
APR.
SVØMNING
Af major Keld Lavesen.
Så blev det sidste år at DMI Forbundsmesterskaber måtte aflyses. DMI bestyrelse
besluttede på mødet i december på grund af manglende tilslutning at nedlægge
svømmeudvalget. Stævnet skulle have været afviklet i Alhedens Svømmehal i Frederiks med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør.
Uden at det skal komme til at lyde som ”rygsvømning” vil svømmeudvalg gerne understrege vi fra vores side synes at have forsøgt alt. Både med tiltag som ville gøre
stævnet mere underholdende og med andre aktiviteter. For Forbundsmesterskaberne blev forsøgt udvidet med alternative discipliner. De bestod af 50 meter frisvømning i kampuniform for damer og herrer, 25 meter længdedykning efterfulgt af 25 meter sprint for damer og herrer, samt 4 x 50 meter fri holdkapsvømning med T-shirt for
mix hold.
Derudover forsøgte udvalget i 2007 med et prøvestævne i svømning i åbent vand
sideløbende med et arrangement afviklet af Dansk Svømmeunion i Odense. Heller
ikke dette tilbud vandt gehør kun 2 deltagere tilmeldte sig.
Svømmeudvalget kan således kun beklage den manglende opbakning, men finder
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det rigtigt at ligge svømningen på hylden for en tid.
Det er dog udvalgets håb at idrætsforeningerne fortsat vil tage svømning på programmet. Udvalget skal også henlede opmærksomheden på at man frit kan deltage i
”Åbent vand arrangementerne” der afholdes landet over. Oplysninger om arrangementerne kan findes på Dansk Svømmeunions hjemmeside svoem.dk. På denne
hjemmeside kan der også findes oplysninger om ”Masters” svømning som er stævner der afholdes aldersinddelt. Så der er tilbud nok at tage fat i, hvis man vil have et
resultat af sine anstrengelser i bassinet.
Jeg vil gerne takke svømmeudvalget, DMI bestyrelse og forretningsudvalg samt
Idrætsforeningerne og frem for alt svømmerne som gennem mange år har gjort det
sjovt, at arrangere svømning i DMI. Held og lykke med de mange andre gode idrætsaktiviteter som DMI udbyder.

SKYDEUDVALGET
LANDSSKYTTESTÆVNET
Af oversergent Gitte Vinther Nielsen
Generelt
Skydeudvalget fik ny formand ved repræsentantskabsmødet men sammensætningen
blev der ikke ændret stort ved. Henning Møller kom ind I udvalget. Vi har stadig et
skydeudvalg, der fagligt dækker alle vores skydediscipliner godt.
Forbundsmesterskab i Flugtskydning 2008
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning 2008 blev afviklet d. 09. – 10. juni med Slagelse Garnisons Idrætsforening som arrangør med xxx deltagere. Det er et lille fald i
deltagerantallet ift. tidligere år, men det er stadigt et godt grundlag for et sådant mesterskab.
Stævnet blev afviklet under perfekte rammer og med et godt socialt islæt.
Landsskyttestævne 2008.
I dagene umiddelbart efter flugtskyttestævnet blev Landskyttestævnet 2008 gennemført med indkvartering og bespisning på Flyvestation Karup. Del A (Skydning med
militære våben) blev afviklet på Flyvestation Karup og Del B blev afviklet på skyttecenteret ved Dalgas. Der var ca. 90 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med tjenestevåben på de militære baner i Karup. Feltskydningen startede næste dag med udgangspunkt SG-messen. Den militære del af skydningerne blev afsluttet med en
hyggelig kammeratskabsaften med efterfølgende præmieoverrækkelse. Der blev
skudt mange flotte resultater og årets landsskytte blev FOKS Jan Beier fra Flyvestation Skrydstrups Idrætsforening. Bedste forening blev dette år Flyvestation Skrydstrups Idrætsforening.
CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev afviklet på Dalgas Skyttecenter. Der blev
igen skudt mange flotte resultater og bedste 300 meter skytte blev KS Steffen Olsen
fra JDRI. På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. PL
Thomas Trap fra SIF Korsør blev bedste grovpistolskytte.
På damesiden var der igen meget ringe deltagelse både på 25 meter pistol og 50
meter riffel. Det er mit håb at der vil dukke nogle flere kvindelige skytter op. Især på
50m hvor de sidste 3 – 4 år kun har været 1 – 2 skytter.
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Bedste riffelskytte på 50
meter var OKS Jette F.
Andersen fra IFK og bedste sportspistolskytte blev OS Dorte Thorsen fra IFK.
Efter en god dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse.
Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange blev til præmieoverrækkelsen

En stor TAK til henholdsvis Flyvestation Karups Idrætsforening og Slagelse Garnisons Idrætsforening for to gode arrangementer i 2008. Opgaven er blevet løst meget
tilfredsstillende Jyske Dragonregiments Idrætsforening har påtaget sig opgaven at
arrangere Landsskyttestævne 2009 i uge 39, 23. – 25. september. Skive Garnison
Idrætsforening har påtaget sig opgaven at arrangere Forbundsmesterskab i flugtskydning I uge 24, 9. – 10. juni 2009.

SPECIALUDVALGET
GENERELT
Af oberstløjtnant Ole Christiansen
For alle tre idrætter under Specialudvalget var idrætsåret 2008 præget af gode stævner. Dette skyldes udvalgenes idelige arbejde med at finde gode arrangører samt
ikke mindst med at støtte disse med såvel tilrettelæggelse som gennemførelse af
konkurrencerne.
Der var generelt tilfredsstillende fremmøde til alle tre danske mesterskaber, og bl.a.
den store tilslutning af værnepligtige til mesterskabet i militær femkamp bør bemærkes. Lad dette blive et eksempel til efterfølgelse for vore idrætsforeninger. At disse
tre ’fornemme’ og meget traditionsbundne militære idrætter – Militær Femkamp,
Feltsport og Biathlon Orientering – nok kræver en militær idrætslig baggrund, hvis
man vil helt til tops, må ikke afskrække vore helt unge tjenestegørende fra at deltage.
Lad os derfor se mange flere værnepligtige og ligeledes civilt ansatte fra Forsvaret
være med i vore mesterskaber i de kommende år. Hvis ikke dette sker, kan det frygtes, at netop disse militære idrætter får en tilbagegang, som ingen af os ønsker.
Udover de rene arrangementer for idrætsforeningerne under DMI omtales tillige aktiviteter for landsholdene i militær femkamp og biathlon orientering i 2008. Eliteidræt?
Javel, men begge landshold har en bruttotrup med plads til gode ambassadører for
idrætten. Søg oplysninger om landsholdenes aktiviteter på de to idrætters hjemmesider på Internettet. Specialudvalget ønsker også i 2009 at være sig Dansk Militært
Idrætsforbunds (DMI) ansvar bevist over for såvel bredden som eliten.
Ingen bredde uden elite – eller omvendt.
MILITÆR FEMKAMP
af kaptajn Allan Kjær Nielsen
DM 2008 i militær femkamp blev gennemført på Dragonkasernen i Holstebro, som efterhånden har stor erfaring i afvikling af femkampskonkurrencer. I år har denne kaserne således været rammen for to nationale og en
international konkurrence, alle gennemført professionelt og i god stil. Stor
tak til Jydske Dragon-regiment for et stort stykke arbejde.
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Der var fremgang i antallet
af deltager i årets konkurrence, specielt skal de
værnepligtiges deltagelse
frem-hæves. 22 herrer og
4 piger fra tre garnisoner
deltog i de værnepligtiges
række. I år blev pigeklasserne lavet om, så de
værnepligtige piger kæmpede i deres egne klasse,
hvor nogle af disciplinerne
var reduceret. Dette var
med henblik på at sikre, at
alle var i stand til at gen-nemføre disciplinerne og derved få en succesoplevelse. Piger, som havde deltaget før, gennemførte en normal femkamp. På herresiden deltog
22 kæmpere i klasse A – C og to i oldboys klassen. I kvinde A rækken var der to deltagere. I alt 52 deltagere fordelt på 8 idrætsforeninger stod til start ved dette års DM.

En fremgang på cirka 40 % i forhold til sidste år. De værnepligtiges deltagelse skabte
denne fremgang.
Første konkurrencedag blev gennemført med skydning og forhindringsbaneløb.
Skydningen blev gennemført på Ulfborg skyttecenter. Mange skød tilfredsstillende og
intet var afgjort endnu i nogen af klasserne inden forhindringsbanen. Vejret var desværre ikke med konkurrencen, og det blev besluttet at fire-bom ikke skulle være med
i gennemløbet. Regnvejret gjorde forhindringen meget glat. Tiderne blev også derefter, grundet den meget våde bane, men alle kom igennem uden skader.
Dag to bød på svømme-forhindringsbane og kast. Holstebro badeland lagde bassin
til og konkurrencen blev
afviklet i et højere tempo, da starterne gik med
et minuts mellemrum.
Det virkede godt så
længe muligheden for
elektronisk
tidtagning
var til stede. Atleterne
svømmede mange gode
tider og de værnepligtige viste her rigtig gode tider. Efter tre discipliner var det tydeligt, at Brian Dåsbjerg
var trukket fra, hvor de næste 5 pladser lå meget tæt, næsten inden for én forbier i
håndgranatkast. Hos Oldboys trak Henrik Lassen fra og Heidi Sørensen hos kvinderne. Kast blev gennemført på kasernens fire meget flotte baner, hvor vejret næsten
holdt tørt.
Resultatet blev, at Brian sikrede sig et meget stort forspring inden den sidste disciplin. Andenpladsen skulle afgøres mellem Rasmus Jørgensen og Jonas Pløger, efter
de havde vist styr på nerverne og granaterne. Hos Oldboys og Kvinder blev forspringene fastholdt. De værnepligtige opdagede sværhedsgraden i kast og mange tog et
stort spring frem eller tilbage på resultatlisten inden løb.
Sidste dagen stod på terrænløb i den velkendte plantage ved Dragonkasernen. Vinderen for herre blev Brian Dåsbjerg i sikker stil. Jonas Pløger blev nummer to efter et
meget hårdt løb mod Rasmus Jørgensen. Hos kvinderne vandt Heidi Sørensen over
Signe Simonsen. Henrik Lassen vandt Oldboys over Peter Emtekjær. I den værneUKLASSIFICERET
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pligtige række for herrer,
blev det Daniel Farre, som
vandt. Han har deltaget i flere af de endags-konkurrencer, som landsholdet har afholdt for at udbrede femkampen. Resultatlisterne kan ses på www.dmif.dk under resultater 2008 eller på www.milpent.dk.
Med de rammer Holstebro Dragonkaserne har, kan det ikke blive meget bedre for
afvikling af konkurrencer.
Arbejdet ligge i at få flere
idrætsforeninger med på
banen, specielt kan værnepligtige enheder give
deres soldater en anden
oplevelse, hvor der fortsat
stilles krav til dem. Kun tre
idrætsforeninger
stillede
med værnepligtige, og der
er masser af plads til dem.
Femkamp er måske den

idrætsgren, der bedst favner forsvarets fysiske krav til soldaten. Der appelleres til alle
idrætsforeninger om at stille hold til de to hjemlige konkurrencer i militær 5-kamp.
Næste års Forsvarsmesterskaber ligger i perioden 14 – 16 MAJ 2009 i Høvelte med
Livgardens Idrætsforening som arrangør, og i perioden 7 - 9 AUG 2009 afvikles
Danmarks- og Forbundsmesterskaber.
Landsholdet i militær 5-kamp har i 2008 deltaget i Militær Nordisk Mesterskab
(MNM) på hjemmebane i Holstebro, hvor herreholdet tog sig af guldet i holdkonkurrencen og guld individuelt. Pigerne tog sig af Bronze individuelt og blev nr. 2 i holdkonkurrencen. MNM er en del af Europa Cup konkurrencerne, og Danmark deltog i
yderligere 3 Europa Cup konkurrencer i 2008, nemlig Lecce (Italien), Wiener Neustadt (Østrig) og Ankara (Tyrkiet). Resultater fra disse kurrencer kan ses på
www.military-pentathlon.info.
Brian Dåsbjerg, Jydske Dragonregiment havde med to førstepladser og en anden plads allerede sikret sig den samlede Europa Cup
sejr inden konkurrencen i Ankara, som tillige var VM. Verdensmesterskaberne i Ankara, Tyrkiet var en blandet
fornøjelse, da en del af deltagerne var ramt af
sygdom og desværre 80 % af de danske deltagere. Brian Dåsbjerg sluttede som bedste dansker på en 4. plads i et stærkt besat felt og efter
en omgang diarre i starten af konkurrencen, der
havde tæret en del på kræfterne. Heidi Sørensen leverede endnu
engang en solid præstation og endte som nr. 16 efter at have været syg og sågar været indlagt med drop. Omstændighederne
taget i betragtning blev det til en OK oplevelse i Ankara.
Forsvarets Mediecenter producerede en del fra Militær Nordisk Mesterskab, der kan
ses på www.forsvarskanalen.dk. Vil du vide mere om militær 5-kamp så besøg
www.5kamp.com eller www.fak.dk/cfi.
Der kommer ingen nye talenter af sig selv - de skal findes og motiveres.
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BIATHLON ORIENTERING
af seniorsergent Jan Møller
Danmarksmesterskaber i Biathlon Orientering blev i 2008 afviklet i
Teglstrup Hegn med skydning på den nedlagte skydebane ved
Hellebæk Avlsgård. Datoer var den 24. og 25. april, og arrangøren
var Akademisk Skytteforening (AS) og Hovedorganisationen for
Personel af Reserven i Danmark Københavnskreds (HPRD), med
støtte fra Den Kongelige Livgarde.
Arrangørerne demonstrerede fra starten at der var styr på tingene, gennem fremstilling af stævneplaner, huskelister, stævneorganisation, stævneprogram og slutteligt
resultater. Der blev udvist overblik, og der var tænkt på det hele med stævneleder
Birger Hoff i spidsen.

Arrangøren havde været lidt betænkelig ved anvendelse af skydebanen på
grund af dennes placering i den ene
ende af skoven, der samtidig var den
mindst interessante del af skoven. På første-dagens konkurrence, den individuelle
del, var dette løst ved at transportere deltagerne ud i den anden ende af skoven,
hvor konkurrencen startede med punktorientering. For de mest rutinerede deltagere
var det ikke en specielt vanskelig punktorientering, hvilket resultaterne for de bedste
HE og DA vidner om. Generelt blev der dog delt forholdsvis mange strafpoint ud, og
de fleste fik faktisk mellem 10 og 30 strafpoint, hvilket tæller som strafminutter. Terrænet for punktorien-teringen indbød til højt tempo i en - for det meste - åben og meget let gennemløbelig skov. Dette gjorde, at det var nemt at miste kortkontakten og
meget svært at læse sig ind igen. Orienteringsløbet lå i direkte forlængelse af punktorienteringen, og her var banerne strikket rigtigt godt sammen, vekslende mellem
korte og lange stræk, hvor der var masser af vejvalgsmuligheder.
Skydningen sluttede konkurrencen, og her havde man for at skabe nok plads på skydelinien, valgt at placere stående skydning på en bane og liggende på en anden. Der
var fint overblik over begge baner fra det intime stævnepladsområde, hvor der løbende blev ophængt resultater, og hvor der også var opstillet en mindre kiosk med
passende udvalg til de, efter konkurrencen, sultne og tørstige deltagere. Dem var der
ca. 60 af, heldigvis mange flere end i 2007, men stadig færre end ønskværdigt og
plads til.
Præmieoverrækkelsen efter første konkurrencedag var henlagt til Høvelte kaserne,
hvor der om aftenen var kammeratskabsaften og hygge. I dameklassen havde man
lokket nogle af Danmarks bedste orienteringsløbere til at deltage, men Mette Møller
Nielsen, AKIF, vandt og demonstrerede, at det ikke er nok at løbe hurtigt for at vinde
en Biathlon konkurrence. Næsten det modsatte blev så bevist i Herreklassen hvor
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Thomas Jensen, Kolding
OK, med en samlet løbstid 12 min. hurtigere end den næsthurtigste, vandt Herre Elite klassen med 6 min.
foran tre Aalborg OK løbere.
Dagen efter afholdtes stafetkonkurrencen i samme skov. Med start fra skydebanen
blev det måske ikke den
mest teknisk krævende orienteringsbane, men en stafetkonkurrence byder også
på så mange andre udfordringer såsom samlet start
og den direkte duel mellem
holdene, når deltagerne står
samtidigt på skydebanen og
prøver at få målene til at
lægge sig ned. Ikke mindst
overgangen fra løb til skydning og løb igen, stiller store
krav til deltagernes kondition
og psyke.
Dameklassen blev vundet af
AKIF og herreklassen af Aalborg OK. Præmieover-rækkelse og
stævneafslutning foregik på stævnepladsen på det forventede tidspunkt. En stor tak
til Birger Hoff med hjælpere og de foreninger, der støtte op om arrangørerne.
I 2009 afholdes Danmarksmesterskaberne i Biathlon Orientering på Bornholm torsdag d. 24. og fredag d. 25. september. Arrangøren planlægger på at lave konkurrencer i weekenden lige efter, så der bliver mulighed for at forlænge opholdet med yderligere et par dage i de bornholmske skove – en udfordring med kort og kompas, så
møde op!
Udover DM blev der afholdt flere
biathlonkonkurrencer i 2008 i DMI
regi.
Den 6. september gennemførte Kolding Orienteringsklub Sydkreds-mesterskaber i Biathlon
Orientering. Stedet var Haderslev Vesterskov.
Konkurrenceformen var en mellem-distance
med orienteringsløb og 4 skydninger. Samtidig
med Biathlon orientering var der også en sommerbiathlon konkurrence, vor delta-gerne ”kun”
løber og skyder. En god møde for dem, som
måske ikke føler sig helt sikre på orienteringskort endnu, til at få en føling med sporten.
Den 1-2. november stod AKIF for de traditionsrige Åbne Danske Mesterskaber. Stævnet blev
afviklet i Rold skov med udgangspunkt ved
Skørpinghallen, hvor fodboldbanerne i et par
dage var omdannet til skydebane. Disciplinerne var klassisk lørdag og sprint søndag. Konkurrencerne var samtidig de to sidste
afdelinger af World cuppen i 2008. Derfor var den normale stafetkonkurrence ændret
til en sprintkonkurrence. Til dette stævne mødte vi gode venner – og konkurrenter –
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fra de nordiske lande samt
Belgien og Tjekkiet. Dette
var førte gang, vi overhovedet mødte konkurrenter i denne idræt fra Tjekkiet, og i
2009 har de lovet at gengælde med et stævne. (Indbydelsen ligger allerede på
www.biathlon.dk)
I 2009 afholdes flere konkurrencer i DMI regi. For nærværende er planlagt følgende
konkurrencer: Den 21. marts i Vejle Nørreskov. Den 1. maj i Oksbøl. DM 24-25. september på Bornholm, og Åbent Dansk Mesterskab 16-18. oktober i Thy (Tved).
Landsholdet i biathlon orientering har i 2008 repræsenteret dansk forsvar og DMI
ved internationale konkurrencer. I World CUP indgik stævner i Sverige, Norge, Finland, Estland, Tyskland og Danmark, Verdensmesterskaberne (VM) havde Sverige
som værter, og Nordiske Militære Mesterskaber (NMM) gennem-førtes i Finland med
sædvanlig stor stævnekvalitet.
Desværre var dansk deltagelse i
World Cupens ikke bred nok til,
at der kunne samles tilstrækkelige point til topplacering. Heller
ikke ved VM eller NMM kom vi
højest på skamlen i 2008! For
2009 er håbet intakt, idet vi dels
har fået nyt blod i bruttotruppen,
og dels får bedre mulighed for at
træne i relevant terræn til VM i
2009, der gennemføres i Belgien
i et område, vi faktisk anvendte til træning i 2008. NMM gennemføres i 2009 i Danmark med stævneområde i Vestjylland og Flyvestation Karup som omdrejningspunkt.
Er du ferm til orienteringsløb og har du evner for skydning, så overvej, om du skal
med i bruttotruppen til dette landshold! Der trænes såvel individuelt som samlet igennem hele året, og er du interesseret, opfordres du til at høre nærmere om mulighederne hos enten træner eller holdleder. Læs nærmere herom sammen med resultater, indbydelser m.v. til stævner på www.biathlon.dk
Biathlon orientering er ikke på vej til at blive – det er – en eliteidræt.
FELTSPORT
af seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv
Danmarksmesterskaberne (DM) i Feltsport 2008 blev gennemført
fredag 5. september med Jægerkorpsets Idrætsforeningen og
Jægerkorpset som arrangør. Feltsportsudvalget har haft vanskeligt ved at finde arrangører til at gennemføre feltsport, så også
denne gang var vi i 11. time, men med den rette arrangør og villighed til fleksibilitet, kan det fortsat lade sig gøre at gennemføre
danske mesterskaber i feltsport på et
højt idrætsmæssigt niveau. JGKI
med Jan Møller i spidsen sagde ja til
at gennemføre DM i feltsport.
Konkurrencerne startede med skydning i en grusgrav syd for Ålborg.
UKLASSIFICERET

29

UKLASSIFICERET

Spændende og udfordrende
skyd-ninger, flot gennemført. Efter skyd-ning (og kontrol) gik deltagerne til afstandsbedømmelse og kortlæsning. Igen spændende opgaver, og på det høje punkt var der mulighed for at se 360
grader rundt, der også blev udnyttet. Herefter blev deltagerne kørt til stævnepladsen,
hvor hånd-ranatkast blev gennem-ført. Start på orienteringsløb var få hundrede meter fra stævnepladsen og terrænet var skov, grusgrav, bakker og - efter forlydende ret hårdt.
Efter alle var kommet i mål på stævnepladsen, var resultaterne ved at være klar.
Præmieoverrækkelse fandt sted på stævnepladsen i flot solskinsvejr.
Dansk Militært Idrætsforbunds repræsentant, Bjarne L. Pedersen, udleverede præmier og kunne ønske Kaj Willadsen ROID/KK tillykke med Danmarksmesterskabet.
Der var 44 deltagere og alle havde en fantastisk god dag.
Stor tak til Jan Møller, Jægerkorpset og Jægerkorpsets Idrætsforening for et flot gennemført stævne.
Danmarksmesterskaber i Feltsport 2009 gennemføres FRE 04 SEP 2009.
Arrangør og sted er desværre endnu ikke fastlagt!
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.

IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 1. november 2008.
IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN)
Forsvarets Materieltjene Idrætsforening i Ballerup (FMI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen for Informatiktjeneste (IFI)
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1375 (1352)
67 (65)
354 (284)
124 (105)
163 (162)
1009 (986)
230 (265)
107 (99)
943 (943)
15 (10)
317 (318)
395 (358)
696 (660)
231 (206)
224 (246)
25 (32)
1504 (1410)
28 (28)
775 (798)
575 (526)
249 (228)
5 (5)
27 (62)
219 (260)
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Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen UUA (IUUA), nedlagt
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (HPRD)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Værløse Idrætsforening (VIF), nedlagt
AFNORTH VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Heidelberg Idrætsforening (HIF), nedlagt
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

25 (18)
69 (68)
928 (907)
0 (22)
578 (385)
69 (89)
1386 (1341)
154 (136)
33 (35)
200 (186)
586 (353)
26 (25)
62 (66)
93 (113)
493 (517)
445 (439)
847 (625)
472 (297)
862 (812)
416 (569)
232 (259)
367 (412)
0 (229)
25 (25)
37 (37)
0 (7)
36 (36)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 1. november 2007).

48 (51)
18.098 (17.416)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2008.
FORRETNINGSUDVALG:
Generallæge Erik Darre, hæren
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
Søren Munk Madsen, søværnet, kasserer
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (FM/UDV)

Valgt år

til år

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

2010
2009
2009
2010
2010
2010
2009

ØVRIGE BESTYRELSE:
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Orlogskaptajn Torben Kjærulff, søværnet (FM/UDV)
Major Kim Kock, hæren (FM/UDV)
Major Knud Erik Andersen, hæren (FM/UDV)
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren (FM/UDV)
Oversergent Gitte Vinther Nielsen, hæren (FM/UDV)
Afdelingsleder Margit Buhl
Seniorsergent Karsten Pittersen, søværnet
Tandlæge Peter Wulff, søværnet
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Major af reserven Jesper Gottlieb, hæren
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Kaptajn Majbritt Nymark Jensen, flyvevåbnet
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Flotilleadmiral Henrik Andersen, søværnet
DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS AMATØR- OG
ORDENSUDVALG:
Oberst Kurt Mosgaard, hæren.
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
DEN JYSKE IDRÆTSHØJSKOLE, VEJLE:
Kontaktperson: Major Kaj Wagener, pensionist.

2008
2008
2008
2008
2008
2007
2009
2007

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

2008
2008
2008

2009
2009
2009

2007
2008
2006

2010
2011
2009

2008
2008

2011
2010

FM/UDV = Formand for DMI udvalg.

OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2008.
BOLDSPILUDVALG I
Orlogskaptajn Torben Kjærulff, søværnet, formand
Major Torben L. Jensen, hæren, formand/badminton
KaptajnMichale Johannesen, hæren formand/bordtennis
Orlogskaptajn Torben Kjærulff, søværnet, formand/golf
Premierløjtnant Lasse Krogh Søegaard, flyvevåbnet, golf
Seniorsergent Ronny Starcke, hæren, golf.
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand/tennis
Overværkmester Jan Larsen, hæren, tennis
BOLDSPILUDVALG II
Major Kim Kock, hæren, formand
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand/fodbold
Overkonstabel Lars Vandborg, hæren, fodbold
Chefsergent Jens J. Trolle Jensen, hæren, formand/håndbold
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold
Kaptajn Kristian Høj, hæren, formand, volleyball/beachvolley
Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball/beachvolley
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IDRÆTSUDVALG I
Major Knud Erik Andersen, hæren, formand
Premierløjtnant Michael L. Hoffmann, hæren, formand/cykling.
Seniorsergent Erik Madsen, søværnet, cykling
Premierløjtnant Nikolaj Andersen, flyvevåbnet, cykling
Seniorsergent Karsten Theis Pittersen, søværnet, formand/cross
Oversergent Steen M. Sørensen, hæren, formand/triathlon/duathlon
Premierløjtnant Bo Bruun Larsen, flyvevåbnet, triathlon/duathlon.
Oversergent Frank T. Nielsen, hæren, triathlon/duathlon.
Premierløjtnant Klaus Kildemand, flyvevåbnet, triathlon/duathlon.
IDRÆTSUDVALG II
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren, formand
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand/faldskærm
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm
Seniorsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet, faldskærm
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand/fægtning
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren, fægtning
Seniorsergent Kim K. Berg, søværnet, fægtning
Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren, fægtning
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet, fægtning
Major Keld H. Lavesen, hæren, formand/svømning
Major Steen G. Brevadt, hæren, svømning
Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning
Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning
SKYDEUDVALGET
Oversergent Gitte Vinter Nielsen, hæren, formand
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, (P)
Oversergent Henning Møller, hæren.
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, gevær-dommer
Seniorsergent Paul Erik Sørensen, flyvevåbnet, resultatformidling
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren, feltskydning (P)
Flyverspecialist Anker Sewohl, hæren, pistol-dommer
Seniorsergent Christian Scherrebeck, flyvevåbnet, formand/flugtskydning
Chefsergent Villy R. Hansen, flugtskydning (P)
SPECIALUDVALGET
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, formand
Oversergent Jan Møller, hæren, formand/feltsport-biathlon orientering
Major Mona Rasmussen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Flyverspecialist Hans Frederiksen, pensionist, feltsport-biathlon orientering (P)
Oversergent Jørn Svensen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv, hæren, feltsport-biathlon orientering (P)
Premierløjtnant-R Bjarne Corvinius, hæren, feltsport-biathlon orientering
Kaptajn Allan Kjær Nielsen, hæren, formand/militær femkamp
Overkonstabel-1 Benny Bendtsen, hæren, militær femkamp
Sergent Morten V. F. Østfeldt, hæren, militær femkamp
HÆDERSTEGNSUDVALGET
Generallæge Erik Darre, hæren, formand
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Generalløjtnant Stig Østernet
Admiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær

gaard Nielsen, flyvevåb-

LOVUDVALGET
Major Kaj Wagener, hæren, formand (P)
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Vicegeneralsekretær Ib P. Jensen, sekretær
DOPINGKONTROLUDVALGET
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
ELITEUDVALGET
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand.
Major Henning S. Christensen, hæren.
Kaptajn Allan Kjær Nielsen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
MEDIEUDVALGET
Major Peter Farver, formand
Afdelingsleder Margit Buhl
Tandlæge Peter Wulff, søværnet
Michael Larsen, flyvevåbnet (DMI web-master)
Generalsekretær Kent G. Ravn

UKLASSIFICERET

34

DMI
HÆDE
RSBEV
ISNING
ER
TILDEL
TI
2005

UKLASSIFICERET

IDRÆT – BREDDE – ELITE
FORSVARET GIVER MINIMUM 2 TIMER
DMI GIVER LIVET

REPRO/FAK/UMAK
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