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INDLEDNING
Af formand DMI, brigadegeneral Jette Albinus
2019 var året efter vores store jubilæumsår, og det kan være svært at komme efter sådan en
succes, hvis vi sammenligner aktiviteter, oplevelser og festlige begivenheder. Omvendt har vi
også mærket, hvor mange kræfter vi igennem et par år har brugt på at planlægge DMI 100
års jubilæum. De kræfter blev frigivet her i 2019 og omsat til fornyet energi. For bestyrelsens
vedkommende er det blevet brugt på at se lidt indad og ikke mindst fremad, hvilket jeg vil
vende tilbage til.
2019 blev på aktivitetssiden mere lig de foregående år. Stævnestrukturen vendte tilbage til
enkeltstævner, desværre med varieret deltagelse, men til gengæld var 2019 også året, hvor
veteranindsatsen blev yderligere styrket med flere målrettede idrætstilbud til vores veteraner
fra en række af vores idrætsforeninger. Ser vi nærmere på stævnestrukturen, oplevede vi i
2019 mange veltilrettelagte stævner, kun ét enkelt stævne levede ikke op til forventningerne.
Vi gennemførte i alt 16 stævner, heraf 3 danske mesterskaber samt DMI Jubilæumscup i
cykling bestående af fire etaper. Stævnedeltagelsen var samlet set i 2019 på ca. 900, hvilket
er på niveaumed de foregående år, med undtagelse af det noget højere deltagerantal vi nåede i jubilæumsåret. På resultatsiden opnåede vores kvindelandshold i militær 5 kamp en flot
2. plads ved Military World Games i Kina.
Bliver vi ved stævnevirksomhed, så må vi konstatere, at vi gennem en række år har haft en
udfordring med faldende deltagerantal. Der er både for få deltagere og det er i for høj grad de
samme, som deltager i stævnerne. Det bliver vi nødt til at arbejde med. I den sammenhæng
er det ingen hemmelighed, at én af årsagerne til det lave deltagerantal kan findes i de restriktioner, som tidligere forlig lagde på den frivillige militære idrætsvirksomhed. Her sporer jeg
dog nyt håb, og dermed vilje til at genbesøge vilkårene for den frivillige militære idræt. Det
skal vi være klar til konstruktivt at gribe, og vi skal i den sammenhæng ikke blindt læne os
tilbage og gøre, som vi gjorde før. Vi er nødt til at forstå og anerkende det samlede forsvars
vilkår i dag, herunder at tid er den helt kritiske ressource. Vi bør derfor nøje overveje, hvordan vores aktiviteter i endnu højere grad/udstrækning kan understøtte den militære opgaveløsning herunder styrke sundheden, arbejdsglæden, sammenhængskraften og korpsånden i
forsvaret. Vi skal sammen med forsvarets myndigheder og styrelser finde de rigtige aktiviteter
og det rigtige niveau – for jeg tror på, at bedre tider er på vej.
På veteranområdet har vores foreninger budt ind med tilbud til vores veteraner, og vi kan i
dag tilbyde 9 Safe Zones indenfor bueskydning, svømning, funktionel træning, Obstacle
Course Racing (OCR) og cykling. Det er rigtig flot, og en stor tak skal lyde til de bidragende
idrætsforeninger for jeres indsats. Jeg ved også, at en række andre forbund har potentiale til
at byde ind med aktiviteter for veteranerne, hvilket jeg naturligvis håber I gør her i 2020. Der
skal også lyde en stor tak til Sara Hjalager for arbejdet med vores veteranindsats, hvor du
har gjort en stor forskel.
Veteranområdet er, som bekendt, det andet af de nuværende tre strategispor. Det første spor
handler om at fastholde og om muligt øge antallet af medlemmer, det forløber planmæssigt,
men der er fortsat et stort potentiale, som vi skal have indløst. Det tredje og sidste spor, hvor
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vi ville arbejde for at forsvarets faciliteter bliver tilgængelige for andre idrætsforbund under
DIF, er sat på pause grundet den aktuelle situation i Forsvarets Etablissementsstyrelse.
I 2019 igangsatte DIF arbejdet med et nyt politisk program, her tegner der sig følgende tre
overordnede indsatsområder: 1) Sammen om idræt og bevægelse, 2) Fremtidens idræt for
børn unge og 3) Idrætten tager ansvar. Jeg har selv været en del af arbejdsgruppen og ser
gode muligheder for, at DMI i det næste strategiarbejde kan byde ind på det første og sidste
indsatsområde. Nr. 2., som handler om Fremtidens idræt for børn og unge, må vi af gode
grunde lade andre om.
Bestyrelsen har konsolideret sig i 2019, og blev i årets første måneder ledt sikkert og godt af
næstformand Christian Høj, medens jeg befandt mig på kursus i England. En stor tak til Christian for et meget vel udført arbejde. Efter sommerferien har vi i bestyrelsen set lidt indad,
men også fremad. Vi har set på hvilke kompetencer, vi som bestyrelse burde besidde og
hvilke vi så faktuelt besad. Vi har, som den del af det arbejde, fået beskrevet de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver og set på de øvrige processer i bestyrelsen. Slutteligt har vi
taget udviklingsbrillerne på i forhold til DMI. Ikke alene vil og kan vi udvikle vort forbund, men
vi er også nødt til det, hvis vi på den længere bane skal udgøre et attraktivt tilbud til vores
medlemmer. Ud over generelt at udvikle forbundet vil vi specifikt se på stævnestrukturen og
på mulighederne for i højere grad at støtte vores foreninger mere.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke jer alle for indsatsen i 2019. I er heldigvis passionerede ildsjæle, der yder en kæmpe indsats for den militære frivillige idræt. Tak er i den sammenhæng
et lille ord, men ikke desto mindre tusind tak til jer alle. Der skal ligeledes lyde en tak til bestyrelsen og ikke mindst sekretariatet for jeres dedikerede indsats.
Jeg fornemmer en lysere fremtid for den frivillige militære idræt – jeg tør godt vove ordene og
skrive, at vores vilkår vil blive bedre, men det kræver tilsvarende af os, at vi bliver bedre til at
levere idræt af høj kvalitet, som kan understøtte forsvarets opgaveløsning lige fra de helt
spidse ender til de mange skriveborde herhjemme.
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2019

ÆRESEMBLEM:
Tom Petersen (udleveret ifm. Toms afskedsreception)
HÆDERSTEGN:
Tom Petersen
GULDEMBLEM
Jens Frederiksen
Christian Høj
Henning S. Juhl
SØLVEMBLEM
Christina Pojezny
Per Heien
BRONCEEMBLEM
Jan Vesthede
M.S. Pedersen
M.S. Lamhauge
J.L. Pedersen

LANDSHOLDSDELTAGERE
Militær 5-kamp
Bronze:
Jonas Lemvig
Sofie Dideriksen
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2019
På DMI repræsentantskabsmøde den 06. april 2019 blev der overrakt følgende pokaler og
hæderspræmier:
Prisen for årets bedste kvindelige idrætspræstation
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015
(som erstatning for SØNDERBORGPOKALEN, der blev indstiftet som en vandrepokal til DMI
til årets bedste kvindelige idrætsudøver, af den daværende Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI) ved DMI 75 års jubilæum i 1993).
Tildeles for èt 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 2018 tildeles den:
Sara Hjalager
Som begrundelse skal anføres:
DMI udvalget i militær femkamp indstiller hermed Sara Hjalager på baggrund af hendes
formidable 2018 som kulminerede med et verdensmesterskab i Wiener Neustadt.
Forinden havde Sara vundet alle stævner hun havde stillet op i i løbet af året. Et resultat der
ganske enkelt er helt enestående. Ved VM slog hun et stærkt felt af Kinesere, Russere og
Brasilianere og satte samtidig danmarksrekord med 5410 point. Første kvinde i Danmark til
at passère 5400 point.
Sara er samtidig en behagelig person der støtter op om resten af holdet og skaber en god
stemning. Hun er også engageret i DIF soldaterprojekt og var blandt andet med til at afvikle
Ride4Rehab som er et cykelløb gennem hele landet for sårede soldater.

På den baggrund tildeles hun
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
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FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015.
Tildeles for ét år ad gangen den/de mandlige idrætsudøvere (individuel/hold), der har ydet en
for den militære idræt, enten national eller international betydningsfuld/
bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2018 tildeles den:
Konstabel Steffen Olsen
Som begrundelse skal anføres:
Konstabel Steffen Olsen fra JDRI og CMT- landsholdsskytte, indstilles til ”Årets bedste
mandlige idrætspræstation” med følgende motivering.
I juni satte Steffen verdensrekord i 300m standardriffel halvmatch til CISM VM i Schweiz,
med 585 ud af 600 point. Steffen har nu begge verdensrekorder på 300 meter inden for
CISM. Steffen har også den danske rekord på 300m standardriffel som ligger højere end
verdensrekorden
Til DMI forbundsmesterskab i august gjorde Steffen igen rent bord og blev landsskytte på
300m riffel.
Umiddelbart efter DMI drog Steffen til Sydkorea til civilt VM i 50 meter og 300 meter riffel.
Her blev Steffen verdensmester på 60 skud liggende på 50 meter en OL disciplin frem til OL i
2016.

På den baggrund tildeles han
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE IDRÆTSPRÆSTATION
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PRISEN FOR ÅRETS FRIVILLIG
Prisen for Årets frivillig tildeles
Ib Venzel Nielsen
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup indstiller hermed Ib Venzel Nielsen til prisen Årets
frivillig. Ib har med hele sin sjæl og personlighed lagt et kæmpe stort arbejde og kærlighed i
idrætten og gør det fortsat.
Ibs virke i IFS er fyldt med mange frivillige timer og er det stadig i dag. Han har en interesse
og ildhu, som er sjælden og værdsat. Hans viden omkring stævner og ekspertise i afvikling af
disse gør, at stævnerne altid er en kæmpe succes, både for dem som hjælper til, og dem der
deltager i stævnerne.
Hans frivillighedsånd bygger på en spændende historik.
Ib har været i bestyrelsen siden 1984, og trådte ind i formandsposten i 2010. Da han valgte
at stoppe som formand i 2018 overtog han en bestyrelsespost som udvalgsformand for
Alternativ Sport, dette selvom han længe er gået på pension fra forsvaret. Udover det så er
han ansvarlig for fægteudvalget i IFS, og han yder en kæmpe stor indsats for at arrangere
træning hver uge både for militære og civile medlemmer i foreningen. Derudover stiller han
op hver gang andre garnisoner og lokale foreninger har lyst til at prøve kræfter med
fægtningen. Ved dette erhverver han flere fægtere og medlemmer.
Ib har derudover været et aktivt medlem i DMI’s fægteudvalg i mere end 20 år, hvor han har
haft opgaven som Materielmester for DMI fægteudstyr. Selv landsholdet i fægtning har han
været træner og udstyrsansvarlig for frem til år 2005.
Ib har altid givet og giver til stadighed utrætteligt en hånd med til alle arrangementer i IFS regi
f.eks. Stafet for livet, DGI Cross løb, Volleyball, håndbold, fodbold, fægtning, skydning og
mange andre sportsgrene. Han har altid en hjælpende hånd eller bemærkning klar til alle
stævner og events. Når han ikke selv sætter baner op, kan man altid få et godt råd om
opsætning og udfærdigelse samt afvikling. Dette gør det også nemt for den nye formand og
for nye underudvalgsformænd at agere i IFS, fordi med Ibs erfaringer og ekspertise går man
aldrig helt galt i byen. Selvom han nu er trådt af som formand, så er det stadig ham, man
henvender sig til, når man er i tvivl om noget indenfor den frivillige idræt.
Som stævneleder har Ib også gjort en utrættelig og stor indsats ved specielt flere Biathlon,
Feltsport og MTB stævner, hvilket har medvirket til, at der rent faktisk kunne blive afviklet DM
stævner, selvom disse kan være svære at arrangere, da de er hjælper- og
planlægningstunge stævner. Han råder over en speciel færdighed og interesse for at kunne
skabe de perfekte rammer til stævnerne, ud fra de forudsætninger, der er givet, for derved
frembringe en fantastisk god oplevelse for både deltagerne og hjælperne i stævnet.
Ib ånder og lever for sporten. Han står altid parat og bruger megen af sin fritid på at hjælpe.
Han er en højt værdsat og yderst kompetent person, både som hjælper og leder indenfor den
frivillige idræt, og hans store hjerte for frivilligheden, kan man ikke tage fra ham.
På den baggrund tildeles han
PRISEN FOR ÅRETS FRIVILLIG
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ARVEPRINS KNUDS POKAL
(Overrækkes af FM/DMI)
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 2018 tildeles den:

FREDERICIA GARNISON IDRÆTSFORENING
Som begrundelse skal anføres:
Fredericia Garnison Idrætsforening (FAGI) har i 2018 trukket et stort læs i form af
arrangørrollen til DMI`s første Jubilæumsstævne. Ikke mindre end 3 forskellige aktiviteter
blev gennemført på samme dag med over 400 deltagere. FAGI er en driftig og aktiv IF, som
det er en fornøjelse at have som forbundsforening. Der er aldrig tvivl om kvaliteten af de
gennemførte aktiviteter, ligesom samarbejdet vedr. forberedelserne m.m. med sekretariatet,
foregår eksemplarisk.
FAGI fortjener at blive hædret for indsatsen i 2018 og som derfor nu tildeles
ARVEPRINS KNUDS POKAL

ÅRETS MEST VINDENDE IDRÆTSFORENING
Resultatet er opnået på baggrund af flest opnåede 1. – 2.- og 3. pladser på tværs af
idrætsgrenene. For året 2018 tildeles trofæet
AALBORG KASERNERS IDRÆTSFORENING
Som begrundelse skal anføres:
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), har i året 2018 vundet pokalen med i alt 149
points, efterfulgt af Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK), som opnåede 134 point.
Nummer 3 blev Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) med 100 point.
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HÆDERSBEVISNINGER

DMI Ærestegn,
Generalsekretær Tom Petersen
Med følgende begrundelse:
Med mere end 10 års prisværdig indsats på sekretariatet først som vicegeneralsekretær
under Kent Ravn og i de seneste år som generalsekretær har du været med til at præge ikke
kun sekretariatet, men også bestyrelsen og DMI som forbund.
Din omhyggelighed, pligtopfyldelse og ærekærhed er nogle af de egenskaber DMI har nydt
godt af både i rollen som organisator og koordinator, men også på det relationelle område,
hvor du blandt andet har formået at vedligeholde kontakten til tidligere ansatte i DMI’s
sekretariat.
Du har i mange henseender været en stærk sparringspartner for bestyrelsen på en
konstruktiv og ærlig facon og altid med omtanke for DMI.
Da vi startede DMI strategiarbejde op i 2017, var du en af de første til at sætte sig ind i
sagerne, og du har været med til at drive processen ind til nu.
Din pligtopfyldelse og fleksibilitet har medvirket til, at vi har fået opgaverne løst til tiden, i en
god ånd og altid med et godt resultat. På den måde har du været et forbillede for alle i DMI
og et fast omdrejningspunkt for mange af DMI’s aktiviteter.
Din store indsats omkring 100-årsjubilæet sidste år var bemærkelsesværdig. Særligt din ildhu
for at få tingene til at lykkedes i den rette ånd, var en tydelig indikation af hvor meget ikke kun
denne ene dag betød for dig, men hvor meget DMI betyder for dig.
Tom, dit hjerte har banket for DMI i mange år, og med tildeling af DMI ærestegn vil vi gerne
vise dig forbundets taknemmelighed for din indsats. Med disse ord er det en stor ære og
glæde, at forbundet i dag kan udnævne dig som æresmedlem og give dig symbolet herpå –
DMI Ærestegn.
Hjerteligt tillykke!
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DMI hæderstegn overrækkes af NFM/DMI til
Tom Petersen
Tom Petersen blev ansat som vicegeneralsekretær i Dansk Militært Idrætsforbund (DMI)
sekretariat i 2009. Efter seks år som vicegeneralsekretær overtog Tom stillingen som
generalsekretær efter Kent Ravn. Tom er dermed en af de DMI-ansatte, der har arbejdet
længst tid på DMI-sekretariat.
Tom Petersens fortid som telegrafist fornægter sig ikke, når der skal skrives referater mm.
Skriftlige produkter er altid redaktionelt og sprogligt på et meget højt niveau og altid til tiden.
Det vidner om ærekærhed og en udpræget vilje til at ville gøre tingene korrekt, hvilket er
kommet DMI til gode det seneste årti.
Tom Petersen har altid haft DMI’s to kerneområder i fokus - idrætten og folkene bag idrætten
- hvilket har bevirket, at han altid er blevet hørt og respekteret i DMI’s organisation.
Et andet kendetegn ved Tom Petersen er lysten til at fastholde relationer til de tidligere
ansatte ved sekretariatet, hæderstegns modtagere og æresmedlemmer. Dette er sket
gennem sociale sammenkomster initieret og orkestreret af Tom Petersen til glæde for dem
med DMI-baggrund, som er kommet lidt op i årene.
Tom Petersen har desuden taget initiativ til at reducere bemandingen på sekretariatet fra tre
til to, hvilket har reduceret udgifterne til driften af sekretariatet uden at det har påvirket
kvaliteten eller antallet af opgaver der løses. Tom Petersens integritet og balancerede måde
altid at rette fokus på idrætten samt flair for organisering har medvirket til, at sekretariatet i
dag fremstår tidssvarende, moderne og effektivt.
Tom Petersens initiativ og idérigdom er ydermere kommet til udtryk ved stiftelsen af en ny
DMI-pris ”Årets frivillige”, som bliver tildelt første gang i 2019. Tom fik ideen i forbindelse med
100-årsjubilæet i 2018.
Tom Petersens modtog DMI’s guldemblem i 1991.
På baggrund af den indsats Tom Petersen har ydet, tildeles Tom Petersen DMI
Hæderstegn.
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DMI guldemblem, overrækkes af NFM/DMI til
Major Jens Frederiksen
Jens Frederiksen indstilles enstemmigt af bestyrelsen for Idrætsforeningen Skive Garnison
for hans forbilledlige arbejde som formand for en af de største foreninger under DMI gennem
ti år.
Som motivation for indstillingen anfører bestyrelsen, at Jens har tilgået sit hverv som en
ihærdig ildsjæl og med stor punktlighed.
Jens formåede at samle de gamle foreninger i én, ved overgangen og oprettelsen af ISG i
2002.
Jens modtog Bronzeemblem i 2011 og sølvemblem i 2015.
Jens har ført foreningen sikkert gennem mange år (2009-2016) på grund af sin strukturerede
måde at arbejde på. Jens har formået at motivere andre ildsjæle til at tage ansvar som udvalgsformænd, og dermed øge antallet af aktive idrætsudøvere.
Jens forstår at synliggøre foreningen på garnisonen og ved at deltage aktivt i møder og
arrangementer i DMI regi og Dansk Firmaidrætsforbund. En synliggørelse, som er fokuseret
på at skabe bedre forhold for de aktive idrætsudøvere.
Jens valgte at træde tilbage som formand, ved sin pensionering, men holder stadig bestyrelsen for ISG oppe i omdrejninger ved at bidrage som meget aktiv suppleant.

DMI guldemblem, overrækkes af NFM/DMI til

CSG Henning Strøm Juhl
Henning har i en lang årrække, først som bestyrelsesmedlem, siden kasserer og nu
afgående formand, været idrætsforeningen en uvurderlig støtte. Henning har med sit
engagement, vedholdenhed og rolige væsen (selv om han er sønderjyde), formået at få sine
omgivelser til at trække på samme hammel til stor glæde for dansk militær idræt.
Henning har desuden i en lang årrække været stævneansvarlig og tovholder ved såvel DMI
stævner, som ved et utal af Forsvarsmesterskaber på Dragonkasernen.
Henning modtog så vidt huskes, DMI bronzeemblem i 2012 og DMI sølvemblem i 2013.
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DMI guldemblem, overrækkes af GENSEKR/DMI til
Major Christian Høj

Christian har været aktiv Volleyballspiller på eliteplan og deltaget utallige gange på et hold til
DMI mesterskaberne i Volley og beachvolley
Christian blev i 2002 medlem af DMI boldspil II- udvalg med ansvar for volleyball og beachvolley. Efter strukturændringen, hvor boldspiludvalgene blev splittet op, så hvert udvalg fik sin
egen formand, fortsatte Christian som formand for volley og beachvolley.
I 2010 blev Christian valgt ind i DMI bestyrelse og været en del heraf siden. Christian har været en stor drivkraft i at få struktureret DMI kommunikationsplan. Ligeledes har Christian som
formand for eliteudvalget bidraget til udarbejdelse af DMI´s nuværende eliteplan.
I forbindelse med udarbejdelse af strategiaftalen med DIF, har Christian været en del af DMI
strategiudvalg. Christian har været en meget værdifuld arbejdskraft i dette arbejde, hvor det
er tydeligt, at Christians udprægede analytiske evner rigtig er kommet til deres ret. Christian
skyldes således en stor tak for, at det er lykkedes DMI at lande en udmærket stratetisk aftale
med DIF.
Under formandens og næstformandens fravær pga. udlandstjeneste, har Christian siden 01.
januar 2019, varetaget hvervet som både formand og næstformand i DMI. Hverv, som han på
en seriøs og meget aktiv måde varter på meget tilfredsstillende vis. Christian møder altid op
til møder med et godt og smittende humør.
Christian fik DMI sølvnål i 2010.
Christian Høj tildeles DMI Guldemblem
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til alle de idrætsforeninger, udvalg og tjenestesteder, som i 2019 har
stået for gennemførelsen af forbundets konkurrencer således:
Jyske Dragonregiments Idrætsforening:

Danmarksmesterskabet i militær femkamp

Idrætsforeningen Skive Garnison:

Danmarksmesterskabet i feltsport.

Idrætsforeningen Skive Garnison:

Danmarksmesterskaber i biathlon orientering

IDRÆTSFORENING:
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI)

FORBUNDSMESTERSKABER:
Fodbold inde, Volleyball,

Haderslev Garnison Idrætsforening (HAGI)

Cykling,

Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)

Faldskærmsudspring,

Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)

Golf,

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
(IFS)
Idrætsforeningen Skive Garnison
(ISG)
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF)

Fægtning, Flugtskydning,
Biathlon, Feltsport,
Badminton, Cross Country,
MTB, Bordtennis (Invitations/Prøvestævne)
Militær 5 kamp,

Jyske Dragonregiments Idrætsforening
(JDRI)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)

Fodbold-ude (AFLYST)

Vordingborg Garnison Idrætsforening
(VGI)
Skydeudvalget/Søværnets Idrætsforening
(SIF/KBH)

Tri-/Duathlon
Skydning

Den samlede deltagelse i DMI stævner i 2019 var på ca. 1140 imod godt 1275 deltagere i
2018, hvor det var jubilæumsår, så en ganske fin stævne deltagelse i 2019.
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Til de idrætsforeninger som ikke er nævnt ovenfor, men som har støttet de ansvarlige
idrætsforeninger, og til de tjenestesteder som har ydet støtte, skal der rettes en stor tak samt
til Lokale Driftsområder, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af stævne
virksomheden ville have været meget vanskelig at gennemføre.
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund
(DIF) og er ansvarlig for afholdelse af Danmarksmesterskaber i følgende tre idrætsgrene:
1. Biathlon orientering
2. Feltsport
3. Militær femkamp
For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet et tværgående forbund under (DIF).
DMI har i 2019 gennemført 17 stævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber.
Et enkelt stævne blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.
Endvidere er der gennemført en Jubilæums Cup i cykelløb over 4 etaper arrangeret i samarbejde med Politiet.
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse været repræsenteret.
DMI har i 2019 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til Idrætsforeningen Skive Garnison til
anskaffelse af bueskyttemateriel, samt renovering af klatrevæg ved Fredericia Garnison.
Derudover er der ydet tilskud til Danish Military Open (fægtning).
Det er glædeligt at konstatere, at der fortsat er et stort antal besøgende på vores hjemmeside, ligesom Facebook har vist sig som et rigtigt godt medie til at få spredt DMI nyheder
(indbydelser m.v.). Som noget nyt, er DMI også aktiv på INSTAGRAM.
Forbundet har fornyet kontrakten med tidtagningsfirmaet Run2U. Det betyder, at flere idrætsgrene kan benytte sig af dette system. Samarbejdet med firmaet og kvaliteten af den leverede ydelse har været meget tilfredsstillende.
IDRÆTSFORENINGERNE
Forbundet er helt afhængig af, at idrætsforeningerne(IF) velvilligt påtager sig rollen som arrangører af de planlagte idrætsaktiviteter i samarbejde med tjenestestederne. Det er en stor
glæde at konstatere, at villigheden hertil stadig er stor, til trods for en travl hverdag. Det er
endvidere meget positivt at konstatere, at IF interesse i at bidrage til det igangværende og
meget vigtige strategiarbejde i relation til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) nye økonomiske
støttestruktur også er meget stor.
IF vil fortsat blive inddraget i dette arbejde, idet der foreligger et stort arbejde i, at få omsat de
strategiske spor til handling.
Medlemsregistrering:
Medlemsregistreringen for 2019 til Det Centrale Foreningsregister er afsluttet, og selve
indberetningsproceduren er forløbet nogenlunde, set fra sekretariatets side. Det har dog
været nødvendigt at ”rykke”/vejlede ganske få idrætsforeninger, enten fordi indberetningen
var foretaget forkert eller man ikke havde fået indberettet til tiden. Resultatet blev at der var
to foreninger som ikke fik fremsendt deres medlemstal, hvilket medførte at de så heller ikke
indgik i det samlede medlemstal for DMI. Medlemstallet er nogenlunde status quo med
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opgørelsen fra sidste år.
Oplysninger om medlemstal vil fremtidigt fremgå af hjemmesiden og ikke af årsberetningen.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal, vanen tro, henlede opmærksomheden på idrætsforeningernes 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, bankkontonummer, telefonnumre og mail-adresser, samt
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat løbende underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
bankkonto, telefonnumre og mailadresse.
Det konstateres stadigt, at IF i ringe grad, pr. automatik, indsender rettelser til eksisterende
oplysninger. Indsendelse sker som regel kun, når sekretariatet direkte beder om dette, i form
af udsendelse af skemaer til IF. Der opfordres til, at IF i større udstrækning selv er opmærksomme på ændringer og følgelig indsender disse til sekretariatet. Det er vigtigt for forbundet
af have de rigtige kontaktoplysninger/personoplysninger, således at DMI informationer når ud
til de rigtige i respektive IF.

STRATEGIARBEJDET
Der henvises til formandens beretning ovenfor.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
DMI bestyrelse består af 8 medlemmer inkl. formand, næstformand og kasserer samt én
suppleant. Bestyrelsens sammensætning, antalsmæssigt, tilpasses fremover jf. beslutning
på repræsentantskabsmødet i 2017, således at der udover formand, næstformand og kasserer kan være 4-6 bestyrelsesmedlemmer.
Alle DMI Love og Bestemmelser ligger tilgængelig for alle på DMI hjemmeside www.dmif.dk.
Det er op til såvel den enkelte som til idrætsforeningerne, at holde sig ajour med ændringer/opdateringer m.v.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2019 er der afholdt 6 bestyrelsesmøder, og ét orienteringsmøde forud for repræsentantskabsmødet.
DMI har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg.
Hæderstegnsudvalget har haft en enkelt indstilling til behandling.
Amatør- og Ordensudvalget har ikke haft sager til behandling.
Generalsekretæren deltager i DIF Netværksgruppe for chefer og har deltaget i 3 møder.
Udover ovenstående har generalsekretæren deltaget i STYGRP-møder ifm. DIF Soldaterprojekt.
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HÆDERSBEVISNINGER/PRISER
DMI har følgende hædersbevisninger som fast udleveres ved repræsentantskabsmødet:
”Årets bedste kvindelige idrætspræstation”, ”Årets bedste mandlige idrætspræstation”, ”Årets
Frivillig”, ”Arveprins Knuds Pokal” (gives til en IF for særlig indsats) samt ”Årets mest vindende IF”, som gives til den IF, som i stævneåret har opnået flest 1., 2., og 3. pladser. Herudover uddeles iflg. indstillinger evt. ærestegn, hæderstegn og guldemblemer.
DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Samarbejdet med DIF har i 2019 også været koncentreret om strategiarbejdet, i forbindelse
med DIF nye støttestruktur. Aftalen er blevet evalueret i hhv. JUN og DEC måned. Som
resultat af DEC-evalueringen er der, vil der efter aftale med DIF, blive justeret i aftalen vedr.
spor 2 (skadede veteraner). DMI skal igen fremhæve det forbilledlige samarbejde med DIFkonsulenten, Helle Carlsen.
Det etablerede samarbejde med Idrættens Kompetence Center fortsætter og DMI er stadig
meget tilfreds med samarbejdet.
TEAM-DANMARK
DMI har i 2019 ikke modtaget støtte fra Team-Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI arbejder fortsat på at forbedre anvendelsen af de sociale medier, og gør flittigt brug af
bl.a. Facebook og Instagram.
SEKRETARIATET
DMI har i 2019 sagt farvel til Tom Petersen som efter næsten 10 år på sekretariatet er gået
på pension. Bemandingen består nu af Per Heien som generalsekretær og Jan Vesthede
som ny vicegeneralsekretær pr. 01. juli 2020. Jan er pensioneret orlogskaptajn og er uddannet som idrætsofficer, og har gjort tjeneste som lærer og inspektionsofficer ved Center for
Militær Fysisk Træning (CMT). Derudover er Sara Hjalager ansat som konsulent, og tilknyttet
sekretariatet. Sara`s hovedopgave er at udvikle veteranarbejdet ude i idrætsforeningerne for
de fysisk og psykisk sårede veteraner, således at de ved hjælp af idrætten kan finde tryghed i
de såkaldte ”Safe Zones” og derfra arbejde sig frem til at blive aktiv i de lokale
idrætsforeninger udenfor forsvaret.
BERETNINGER FRA DMI IDRÆTSUDVALG
Der er ikke indberetninger fra DMI idrætsudvalg, udover de rapporter, der er lavet i forbindelse med stævnerapporteringen. Disse rapporter kan læses på www.dmif.dk under respektive stævners resultater.
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