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INDLEDNING
Af formand DMI, generallæge Erik Darre
Tak for endnu et spændende år med den
frivillige idræt i Forsvaret. Dansk Militært
Idrætsforbund bæres af aktive idrætsfolk
og frivillige ledere, som alle gør en kæmpe
indsats til gavn for den frivillige idræt i Forsvaret. Allerede på denne plads skal der
lyde en meget stor tak for indsatsen – en
indsats, som i mine øjne også er af helt
uvurderlig betydning for dansk Forsvar.
2006 blev også året, hvor jeg ved min udnævnelse til Chef for Forsvarets Sundhedstjeneste tillige fik det overordnede ansvar
for den tjenstlige idræt i Forsvaret. Et forhold, som jeg på ingen måder føler i konflikt
med rollen som formand for DMI - nej snarere tværtimod. Den tjenstlige og frivillige
idræt i forsvaret skal jo gerne komplettere hinanden, og jeg vil i hvert fald gøre mit til,
at idrætten overalt i Forsvaret får en stadig større udbredelse og betydning til glæde
for Forsvaret og dets ansatte.
DMI har nu gennem 2 år navigeret i det nye forsvar, som er under opbygning som en
konsekvens af forsvarsaftalen 2005 – 2009. Forsvaret er stadig i fuld gang med de
mange omstruktureringer, og det har selvfølgelig ikke kunnet undgås, at det også har
påvirket DMI virksomhed. Det har været nødvendigt med en ekstraordinær indsats
fra vores sekretariats side for at finde arrangører og lokaliteter til DMI forbundsmesterskaber og Danmarksmesterskaber. Det kan konstateres, at der for nogle mesterskabers vedkommende i 2006 har været et vigende deltagerantal, mens der ved andre mesterskaber er set en væsentlig stigning. Med indførelsen af Sundhedstriaden i
Forsvaret pr. november 2006 er der i høj grad sat fokus på god fysisk form og velvære blandt forsvarets ansatte. I den forbindelse er det min klare overbevisning, at
idrætten i Forsvaret bør have en fremtrædende placering – en placering, som også
bør give sig udtryk i en høj prioritering af DMI stævnevirksomhed, såvel på planlægnings- som på deltagersiden.
I 2005 blev der for tredje gang med stor succes gennemført forsøgsstævne i cykling,
og 2006 skulle så være første år med cykling som nyt forbundsmesterskab. Alle de
stillede forventninger blev indfriet. Forbundsmesterskabet i cykling, med såvel enkeltstart som linieløb, blev fornemt gennemført af Oksbøl Militære Idrætsforening
(OMI) og med et meget stort deltagerantal. Det bliver spændende at følge den videre
udvikling i denne disciplin.
I 2006 har vi igen været vidner til en række topresultater af danske militære idrætsudøvere. Traditionen tro har der igen været leveret top resultater inden for de 2 ”militære mangekampsidrætter” militær 5-kamp og biathlon orientering.
Ved CISM-verdensmesterskaberne i militær 5-kamp i Wiener Neustadt kæmpede
Brian Dåsbjerg forbilledligt og sikrede gennem et forrygende afsluttende terrænløb
en meget fortjent bronzemedalje. Sejren i den samlede Europa Cup gik igen til Brian
Dåsbjerg. Ved de nordiske mesterskaber tog herreholdet sølv og det blev til individuelle guld- og bronzemedaljer til henholdsvis Brian og Allan Kjær Nielsen.
I biathlon orientering blev det til en flot WM-guldmedalje til Thomas Jensen og bronze
til Maria Staugaard, mens Mette Nielsen vandt en sølvmedalje i disciplinen klassisk.
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I sejlads var der igen fornemme placeringer, idet det ved CISM/EM blev til en guld og
en bronzemedalje på langdistance.
DMI er jo primært et breddeidrætsforbund, men de fine resultater af de militære eliteidrætsudøvere må ikke negligeres og har en helt klar betydning som stimulerende
faktor for vort forbund.
På DIF repræsentantskabsmøde 6 MAJ 2006 stillede DMI sammen med de øvrige
tværgående forbund (Dansk Handicap Idrætsforbund, Dansk Arbejder Idrætsforbund
og KFUM´s Idrætsforbund) forslag om, at disse 4 forbund skulle behandles på samme vis som de øvrige forbund under DIF ved udmåling efter fordelingsnøglen. Forslaget blev endnu en gang stemt ned, og vi må nu være realistiske og se i øjnene, at
dette bliver resultatet for fremtiden.
DMI har da også i 2006 fortsat den konsolidering på det økonomiske område, som
blev indledt i 2005 for at stå bedst muligt rustet til implementeringen af Danmarks
Idræts-Forbunds (DIF) nye fordelingsnøgle i 2007. Vi mener, at konsolideringen er
lykkedes, og selv om vi ikke kom igennem med forslaget på DIF repræsentantskabsmøde, er DMI klar til at gå fremtiden i møde på et godt og solidt økonomisk
grundlag.
Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelse, forretningsudvalg, medarbejdere på DMI
sekretariat og DMI medlemsorganisationer for en fornem og dedikeret indsats til gavn
for den frivillige idræt i Forsvaret.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
HÆDERSBEVISNINGER
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2006
STÆVNEVIRKSOMHED
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2006
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 cykling
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 2006
SKEMA 2 – Oversigt over DMI forretningsudvalg, bestyrelse m.fl. pr. 31. december
2006
Oversigt over STÅENDE UDVALG mv. pr. 31. december 2006
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2006

HÆDERSTEGN
Orlogskaptajn Kent G. Ravn

GULDEMBLEM
Oversergent J.C. Winther-Jacobsen, OGI
SØLVEMBLEM
KL K. Sonne, FIN
FTFM Svend Aa. Olsen, BVI
CSG P. Hein. JDRI
PL A. Bøstrup, IGR (Biathlon Orientering)
PL M.S. Ditlevsen, DAR (Biathlon Orientering)
SSG F.O. Andersen, DAR (Skydning)
OS D. Thorsen, FFOS (Skydning)
FOKS Nina Hylkjær, FSNÅLB (Skydning)
BRONZEEMBLEM
CIV B. Hagedorn, HAGI
KN Keld O. Rasmussen, IFK
MATF Jane Pedersen, BKI
OS H. Iversen, HAGI
OKS-1 H. Trane, HAGI
PL P. Kastrup Madsen, LGI
PL S. Sjøgren, SLGI
SGE Johan McLassen, HSGS (Biathlon Orientering)
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BRONZEEMBLEM/LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP
SG Kristian Paugan, Den Kongelige Livgarde
SG Jonas Pløger, Hærens Officersskole
SGE Christian Hedelund Larsen, Hærens Logistikskole
BIATHLON ORIENTERING
Berit Kirstine Olesen, FRKT
Palle Korsbæk, Trænregimentet
SKYDNING
SSG Birgitte Bæk Larsen.
GULDMANCHETKNAPPER
Oberst J. Kidde Hansen, Chef for Gardehusarregimentet
Oberst J. Jelstrup, Chef for Totalforsvarsregion Syd
Kommandørkaptajn J.O. Løje Jensen, Chef for Søværnets Sergent Grundskole
SØLVMANCHETKNAPPER
SSG Ryan Laier, IFK
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2006
På DMI repræsentantskabsmøde den 8. april 2006 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 2005
Overkonstabel Jette F. Andersen,
Fredericia Garnisons Idrætsforening.
Som begrundelse skal anføres:
Jette har, som den eneste skytte fra Danmark, for tredje gang vundet medalje til et
CISM mesterskab. I 2005 vandt Jette bronze på 60 skud liggende (50 meter) ved et
CISM mesterskabet i Schweiz med 594 point ud af 600 mulige. Desuden blev hun
Nordisk mester i samme disciplin i Skövde i Sverige i august 2005, hvor Jette blandt
andet slog den nuværende militære verdensmester.
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 2005 tildeles den:
DMI stafethold, herre i Biathlon orientering
Ved
Premierløjtnant Martin Søvang Ditlevsen, Idrætsforeningen Skive Garnison,
Sergent Thomas Jensen, Slagelse & Næstved Garnisoners Idrætsforening og
Premierløjtnant Anders Bøstrup, Idrætsforeningen Skive Garnison.
Som begrundelse skal anføres
Der er tradition for at fremhæve individuelle idrætspræstationer i forbindelse med motivering til Sønderborgpokalen. Det ligger ikke rigtigt i pokalens ’ånd’ at markere holdindsats i denne forbindelse, men dette sker med denne motivation – og dog!
Biathlon Orientering stiller meget store krav om individuelle sportslige færdigheder i
flere discipliner, og ingen nok så dygtig kortlæser, løber eller skytte kan gøre sig
gældende, hvis vedkommende kun behersker én af disciplinerne. Det er derfor altid
beundringsværdigt, når én af vore dygtige landsholdsløbere markerer sig helt i toppen af eliten.
I 2005 har vi faktisk haft ikke mindre end tre personer fra landsholdet i biathlon orientering, der på fremragende vis markerede dansk idræt - og dermed DMI - i internationalt regi. Hver især kunne de individuelt have markeret sig helt i forreste række til
nomineringen.
Ved Militære Nordiske Mesterskaber i Karup i maj opnåede Danmark flotte individuelle præstationer, men højest på stjernehimlen lyste en fornem fælles indsats på stævnets sidste dag, hvor Martin, Thomas og Anders hjemtog en helt suveræn guldmedalje til Danmark i disciplinen Stafet.
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Tre måneder senere deltog det danske landshold for første gang i Verdensmesterskaberne i Biathlon Orientering. Norge havde værtskabet – og på hjemmebane også
de bedste forudsætninger! Havde vi fra det flade Danmark overhovedet noget at gøre
i et fornemt, hovedsageligt skandinavisk, selskab af elite idrætsfolk? Det skulle det
vise sig, at vi havde! Vi vidste, at nordmændene var klare favoritter i egen baggård.
Hatten af for de meget dygtige norske vindere, men vi er stolte over, at Martin, Thomas og Anders igen ved denne lejlighed evnede at banke de stærke svenske og ikke
mindst finske konkurrenter. De første sølvmedaljer ved et verdensmesterskab nogensinde i biathlon orientering var hjemme – og det i stafet, der er den helt sublime
kombination af individuelle idrætspræstationer i kortlæsning, løb og skydning foruden
samarbejdet imellem tre topidrætsudøvere.
Landsholdet er til mønstring i Sverige for øjeblikket. Landsholdet vil få Sønderborgpokalen overrakt af formanden for DMI ved danmarksmesterskaberne i biathlon orientering i Skive den 29. april.

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 2005 tildeles den:
Seniorsergent Finn H.O. Andersen
Idrætsforeningen Varde Garnison
Som begrundelse skal anføres:
Finn har igennem de sidste mange år virket i DMI skydeudvalg med fagområdet feltskydning som sit område.
Finn var med helt tilbage i 80èrne hvor Finn skød sig på landsholdet for første gang
på pistol. Allerede den gang var Finn den skytte på holdet, som altid bidrog med et
godt humør og hjælpsomhed i forhold til fællesskabet.
Finn har også i en årrække virket som træner for pistollandsholdet. Finn er en ildsjæl,
som altid giver en hjælpende hånd, når der er brug for det, både inden for den militære konkurrenceskydning, men ikke mindst ude i civile idrætsliv.
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 2005 tildeles den:
Reserveofficersforeningen i Danmark, Københavns Kreds
Som begrundelse skal anføres:
At planlægge og gennemføre et danmarksmesterskab i feltsport – med 5 discipliner –
er en stor opgave og kræver en ret stor organisation. Normalt får DMI idrætsforeninger støtte fra Forsvaret i f.m. gennemførelse af DMI stævner, og ROID havde da også påregnet støtte herfra. Som I jo ved, så er Forsvaret inde i en ret så stor omorganisering, som kræver mange ressourcer, og ROID kunne – som tiden nærmede sig –
fornemme, at støtten fra Forsvaret ville blive så som så. ROID fik assistance fra For8

svaret, men personelstøtten var slet ikke nok til, at et DM kunne gennemføres på en
forsvarlig og sportslig måde. Nu er det jo ingen hemmelighed, at især ROID medlemmer har stor erfaring lige netop i feltsport. Vi kan jo bare gå de sidste mange års
præmielister igennem. Og netop de ”gamle” erfarne veteraner trådte nu til, og bistod
foreningen – og dermed DMI – ved mesterskaberne, og det gjorde de med bravur.
Det skal de og dermed ROID have tak for, og for denne ”outstanding” indsats tildeles
ROID/KBH Arveprins Knuds Pokal.

ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har
ydet særlige skydemæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har
medvirket til fremme af skydeidrætten.
For indsats i 2005 tildeles den:
Konstabel Jacob H. Larsen
Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Jacob har som 300 meter riffelskytte, forbedret sig resultatmæssigt, og som bevirkede en topplacering ved CISM i Schweiz i oktober måned 2005. Jacob skød 583 point
ud 600 mulige, og dette resultat medvirkede til en flot 5. plads for holdet. Den højeste
placering nogen sinde til et CISM for et dansk 300 meter hold. Det skal bemærkes, at
Jacob skød sit bedste resultat i 2005 til CISM.
Jacob har, ud over sin egen skydning, bidraget med et godt kammeratskab på holdet
samt blandt de øvrige skyttelandshold.
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 2005 tildeles den:
Trænregimentets Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Trænregimentets Idrætsforening har i året 2005 vundet pokalen for første gang med i
alt 14,5 points foran Fredericia Garnisons Idrætsforening, som opnåede 14,0 points.
Nr. 3 blev Slagelse og Næstved Ganisoners Idrætsforening med 13,0 points, og først
på 4. pladsen kom sidste års vinder Idrætsforeningen Flyvestation Karup blev med
11,75 points.
Vinderen har scoret de nødvendige points i badminton, biathlon orientering, feltsport,
golf, svømning og triathlon. TRRI er en af DMI største idrætsforeninger med 714
medlemmer i 2005.
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DMI hæderstegn til
Orlogskaptajn Kent G. Ravn
Søværnets idrætsforening, København
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:
 Han har altid virket som inspirator for personellet ved de tjenestesteder, der
har haft det privilegium at have KGR ansat. Det skorter aldrig på opfordringer
om at dyrke en eller anden form for idræt uanset, hvilket niveau man befinder
sig på. KGR’s motto kunne være ”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 bestredet poster på stort set alle niveauer indenfor DMI organisation.
 KGR er for nuværende kasserer i DMI. Et hverv han udfører med stor entusiasme og påpasselighed. Dette forsøges udbredt til alle foreningerne under
DMI.
 KGR stiller gerne sit mandat til rådighed som repræsentant ved DMI finalestævner selv om hverdagen er presset. Det er især svømningen, der har KGR
bevågenhed.
 KGR har i en årrække været formand for Søværnets Idrætsforeningers Fællesudvalg. Et hverv der udføres med lige så stor påpasselighed som embeder
i DMI regi.
 Desuden har KGR været en meget aktiv formand for SIF KBH.
 KGR ejer en sjælden set evne til at skære igennem når det er påkrævet. Han
er en meget god lytter og forstår at veje for og imod.
KGR modtog DMI guldemblem i 1998.
DMI guldemblem til
Oversergent Jørgen Christian Winther-Jacobsen
Odense Garnisons Idrætsforening
Som motivation for indstillingen skal anføres:
Jørgen Winther har gennem en årrække været medlem af Odense Garnisons Idrætsforenings (OGI) bestyrelse og her været formand siden 1995. Han har i alle årene og
i alle henseende været foreningen og dermed også DMI et godt aktiv. Han har i
mange år været tovholder for foreningens ture, bl.a. til Hamburg Maraton.
Jørgen Winther har altid været positiv indstillet, når DMI har henvendt sig i f.m. at
arrangere en DMI stævne. Han har påtaget sig opgaverne og gennemført dem med
godt humør.
Han har selv været en meget aktiv idrætsudøver, især indenfor orienteringsløb og
feltsport, hvor han i 1990 blev Forsvarsmester i old boys rækken for Fynske Livregiment.

STÆVNEVIRKSOMHED
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En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2005 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Akademisk Skytteforening
Idrætsforeningen Skive Garnison

IDRÆTSFORENING
Jægersprislejrens Idrætsforening
Sønderborg Garnisons Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Vordingborg Garnisons Idrætsforening
Fredericia Garnisons Idrætsforeningen
Søværnets Idrætsforening København
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening
Trænregimentets Idrætsforening
Oksbøl Militære Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp.
Danmarksmesterskaber i feltsport.
Danmarksmesterskaber i biathlon/
orientering.
FORBUNDSMESTERSKABER
Indendørs Fodbold
Badminton
Tennis, Landsskyttestævne
Golf
Volley Ball
Bordtennis
Udendørs fodbold
Svømning, AFLYST
Cross Country
Cykling, Flugtskydning
Håndbold
Fægtning – Individuel og hold,
Faldskærmsudspring
Triathlon/Duathlon,
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 2006
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2005)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon

DELTAGELSE
Individuel
Hold
152(155)
60(58)
13
147(114)
33
94(111)
36
57(49)
42(52)
24(27)
14(13)
9(14)
8(17)
74(74)
10(15)
57(84)
10/
15(16)
23(60)
6/
24(21)
23(25)
11

Foreninger
19(21)
9(8)
21(14)
25(25)
10(11)
17(20)
13(14)
7(10)
7(12)
5(8)
15(14)
14(16)
6(12)
6(9)
8(8)
14(10)

Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Svømning
Skydning
Flugtskydning

153(120)
35(69)
44(32)
8(8)
AFLYST

14(49)
63(54)
121(115)

14(24)
12(11)
10(10)
6(6)
3(7)
10(10)
16(18)

BESTYRELSENS BERETNING
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er specialforbund for biathlon orientering, biathlon orientering-stafet, feltsport og militær femkamp - de såkaldte danmarksmesterskabsidrætter - samt tværgående forbund for øvrige DMI idrætsgrene under
Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i Forsvaret har også i 2006 oplevet et spændende idrætsår med
mange udfordringer. Forsvaret har i 2006 videreført det store arbejde med at få tilpasset Forsvaret til et forsvar med vægt på løsning af internationale opgaver. Disse
mange omstruktureringer har man også kunnet mærke i Dansk Militært Idrætsforbund (DMI). Især DMI udvalg har kunnet mærke det i f.m. at finde arrangører til DMI
stævner samt ved, at der ved flere af DMI stævner har været et vigende deltagerantal. Forhold, som har krævet en ekstra stor indsats af DMI udvalg. Ved forbundsmesterskaberne i svømning, som var planlagt gennemført på solskinsøen Bornholm, var
der så få tilmeldinger, at man desværre så sig nødsaget til at aflyse mesterskaberne.
Årsagerne hertil skal bl.a. findes i manglende tid samt det forhold, at Forsvarets mesterskaber i militær femkamp blev afviklet i samme periode.
Danmarks nye forsvar med bl.a. fokus på et øget antal danske soldater i international
mission har betydet en komprimeret basisuddannelse for værnepligtigt personel på 4
måneder samt en intens reaktionsstyrkeuddannelse for det personel, som ønsker sig
udsendt. Under disse uddannelsesforløb har der i 2006 ikke været afsat meget tid til
deltagelse i Forsvarets idrætsaktiviteter. Det er dog DMI opfattelse, at der ligger en
meget stor PR-værdi i at give de værnepligtige og HRU-soldaterne bedre muligheder
for at deltage i Forsvarets idrætsaktiviteter i uddannelsesperioderne. Deltagelse i
idrætsaktiviteter i Forsvaret er efter DMI opfattelse en vigtig del af Forsvarets virksomhedskultur og vil ligeledes være en væsentlig faktor til understøttelse af intentionerne bag den i Forsvaret netop lancerede ”Sundhedstriade” – et forsvar ”fit for fight”.
Det er således DMI håb, at Forsvaret fremadrettet vil give alle Forsvarets personelgrupper, herunder også de værnepligtige, større muligheder for at deltage i Forsvarets idrætsaktiviteter.
I 2006 blev der – for første gang – ikke gennemført kvalifikationsstævner, men kun
finalestævner. DMI bestyrelse tog her den rigtige beslutning, da man, bl.a. af ressourcemæssige hensyn, valgte kun at gennemføre finalestævner, idet så at sige alle
finalestævner er blevet gennemført med høj kvalitet og uden de store problemer.
DMI er et breddeforbund, som bl.a. har til formål at fremme interessen for den frivillige idræt indenfor Forsvaret, herunder hjemmeværnet. Eliten må dog ikke glemmes.
Her har forbundet også i 2006 været i tæt samarbejde med Center for Idræt (CFI) i
f.m. de militære landshold, og det er da også primært fra forbundets medlemmer, at
landsholdsdeltagere til de militære landshold rekrutteres. Ingen bredde uden elite, og
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ingen elite uden bredde.
Der er gennemført 19 finalestævner, herunder 3 danmarksmesterskaber. Som tidligere nævnt blev forbundsmesterskaberne i svømning aflyst. I 2006 blev, såvel fægtning individuel, som fægtning hold gennemført samtidigt. Dette tiltag blev en succes,
bl.a. fordi det medførte flere deltagere, mere aktivitet samt en tidsbesparelse.
I 2006, blev cykling, efter at have været gennemført som prøvestævne i 3 år, for første gang gennemført som et forbundsmesterskab, med stor succes, og med over 100
deltagere. Cykling er en idrætsgren, som har fat i alle personelgrupper, og som ikke
har haft vigende deltagerantal i 2006. DMI har i 2006 støttet deltagelse i et cyklestævne i Sverige, en træningstur til Alsace samt CISM verdensmesterskaber i Holland.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring
skal der erindres, jf. side 310 og kap. 8, i DMI love og bestemmelser, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, uden at medlemskab af begge
idrætsforeninger er en forudsætning. En mulighed, som ikke ret mange idrætsforeninger har benyttet sig af. DMI skal opfordre til, at – måske især små – idrætsforeninger gør brug af denne mulighed, således, at også ”holdspillere” fra disse idrætsforeninger kan komme ud og deltage i DMI idrætsvirksomhed.
DMI skal henlede opmærksomheden på, at i alle andre idrætsgrene skal tilhørsforhold/startret, jf. DMI stævnebestemmelser, overholdes samt at det er den enkelte
idrætsforening, som er ansvarlig for, at tilmeldte deltagere er berettiget til at deltage i
det pågældende stævne.
Resultatformidlingen sker nu ret så hurtigt. Dette bl.a. grundet, at mange idrætsgrene
har fået udarbejdet et EDB-program, og at DMI i de mere krævende idrætsgrene gør
brug af mere professionel tidtagningsmateriel. Desværre må vi endnu engang konstatere, at der fortsat er mangler i flere udsendte resultatlister, såsom grad, fulde
navn, tjenestested, ligesom der ofte mangler en præmieoversigt, udvisende hvem
der har fået tildelt præmier, pokaler m.m. DMI skal, endnu engang, opfordre diverse
udvalg/arrangører til at være meget mere omhyggelige med, at disse resultatlister er
fyldestgørende med alle de nødvendige oplysninger
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. I Forsvarets fremtidige struktur er det DMI ønske, at samarbejdet med Forsvarskommandoen, de operative kommandoer samt de, af myndighederne nedsatte
idrætsudvalg bliver endnu bedre, med følgende bedre vilkår for hele DMI stævnevirksomhed. Et tiltag til at forbedre dette forhold kunne være, at samme idrætsforening/tjenestested planlagde og gennemførte samme stævne flere år i træk. Når en
idrætsforening/tjenestested et år har udarbejdet en stævneorganisation, fremskaffet
materiel, foretaget diverse aftaler m.m., vil det al andet lige være nemmere, og kræve
færre ressourcer, at gennemføre samme stævne året efter. Dette skal naturligvis ikke
gælde alle DMI stævner. DMI er bevidst om, at mange idrætsforeninger – også de
mindre – gerne vil påtage sig at gennemføre et DMI stævne et år, og den mulighed
skal de selvfølgelig fortsat have.
DMI har erfaret, at Center for Idræt ved Forsvarets Sundhedstjeneste nu gennemfører idrætslederkursus hvert år, samt at der gennemføres mange eksterne idrætsinstruktørkurser. Disse tiltag giver Forsvaret, og dermed DMI, langt bedre udnyttelse af
de idrætsressourcer, som allerede findes i Forsvaret. Jo flere idrætsuddannede ildsjæle, som findes ved diverse myndigheder, jo større muligheder er der for at få alle
idrætsfunktioner besat.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i Forsvaret, FSUBST nr. 491-70, af 01. FEB
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2007 er netop udsendt. Disse bestemmelser beskriver bl.a., at den organiserede
idrætsvirksomhed i Forsvaret skal finde sted i samarbejde med Dansk Militært
Idrætsforbund og dets idrætsforeninger ved Forsvarets tjenestesteder. Tiltag som
DMI, med tilfredshed, hilser velkommen.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2006 været meget varieret og svingende. Dette skyldes bl.a., 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. Forsvarets nye indkaldelses- og uddannelsesstruktur samt udsendelsescyklus, kræver store ressourcer, og man skal nok ikke forvente, at de bliver
mindre i den nærmeste fremtid. Nævnte forhold har været medvirkende til, at der har
været en lille tilbagegang i DMI medlemstal. DMI skal igen slå til lyd for den PRvirksomhed, der ligger i at give de værnepligtige mulighed for at deltage i Forsvarets
idrætsvirksomhed i den grundlæggende uddannelsesperiode.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det alligevel er lykkedes for mange idrætsforeninger, også i 2006, at engagere meget personel, og holde et relativt højt aktivitetsniveau, bl.a. gennem deres arrangementer efter den daglige tjenestes ophør.
Medlemsregistrering:
Idrætsforeningerne er blevet bedre til at indberette den årlige medlemsregistrering/indberetning til Danmarks Idræts- Forbund (DIF) indenfor det fastsatte tidspunkt.
Årsagen hertil kan skyldes, at DMI i 2005 ændrede indberetningstidspunktet fra januar til november måned samt DMI orienteringsmøder. Der er dog fortsat nogle få
idrætsforeninger, som har svært ved at få foretaget denne registrering rettidigt. 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. 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.
DMI orienteringsmøder:
DMI har i 2006 afholdt ét orienteringsmøde (tidligere kasserermøder) for idrætsforeningernes kasserere, DMI udvalgsformænd samt økonomiansvarlige. Der deltog i
alt 39 personer fra 18 idrætsforeninger. Det er fremskridt i forhold til sidste år, hvilket
er meget positivt, og DMI skal opfordre til, at flere af forbundets idrætsforeninger
fremadrettet deltager heri. DMI lægger stor vægt på dette møde, idet DMI her bl.a.
gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f.m. økonomi, indberetning til
DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.m. DMI må konstatere, at økonomidelen i f.m. stævnevirksomheden, også i 2006, på trods af orienteringsmødet
samt, at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og
kontering af diverse udgifter, fortsat volder en del besvær. DMI skal endnu engang
opfordre idrætsforeningerne til at udpege en økonomiansvarlig for hvert DMI stævne
samt at bruge DMI udvalg noget mere desangående. DMI overvejer, om forbundet
fremadrettet skal udvide dette 1 dags orienteringsmøde, således, at der fx om formiddagen orienteres om ovennævnte forhold, og om eftermiddagen afholdes workshops, hvor idrætsforeningerne kunne drøfte diverse forhold med DMI formænd for
udvalgene, kassereren og sekretariatet m.fl. Alt i alt nye initiativer, som vi håber, vil
kunne gøre det endnu mere attraktivt at deltage i DMI orienteringsmøder.
Indsendelse af årsberetning:
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DMI skal henlede opmærksomheden på forbundsforeningernes (Idrætsforeningerne)
forpligtigelser overfor forbundet. Af § 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 snarest 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 2006 nedlagt følgende idrætsforeninger:
 Søværnets Idrætsforening, København.
 Foreningen for Personel af Reserven i Danmark.
 Hærens Logistikskoles Idrætsforening.
 Trænregimentets idrætsforening.
 Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands Idrætsforening.
Forbundet byder velkommen til følgende nye idrætsforening:
 Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN).
 Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH).
 Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF)
Forbundet består af 50 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 18.137 pr. 31.
december 2006. Desværre en tilbagegang på 752 ordinære medlemmer i forhold til
2005. Den væsentlige årsag til denne tilbagegang er, som tidligere nævnt, de mange
udsendelser, manglende ”genregistrering” af medlemmer, såvel i forbindelse med
nedlæggelse af idrætsforeninger, som i forbindelse med medlemmers forflyttelse til et
andet tjenestested i løbet af 2006.
IDRÆTSGRENENE
DMI bestyrelse er meget opmærksom på udviklingen og medlemmernes ønsker om
nye idrætsgrene og discipliner.
Som nævnt blev cykling fra 2006 at regne ophøjet til et forbundsmesterskab. Fægtning individuel og fægtning hold blev slået sammen til èt stævne.
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksomme på udviklingen indenfor idrætsgrenene - er der idrætsgrene, hvor deltagerantallet 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
focus på nye ”trends” i idrætsverdenen.
Forud for evt. optagelse af nye idrætsgrene og/eller idrætsdiscipliner i DMI stævnevirksomhed, skal DMI ikke undlade at gøre opmærksom på, at proceduren normalt er
sådan, at en idrætsforening inviterer til en invitationskonkurrence. Viser det sig at
være grobund for konkurrencen, udskriver DMI en forsøgskonkurrence 2 – 3 år, efter
indstilling fra idrætsudvalget. Ophøjelse af en forsøgskonkurrence til et forbundsmesterskab sker ved indstilling fra respektive udvalg til DMI bestyrelse.
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Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har desværre også været taget i brug i 2006. DMI har
med glæde konstateret, at det ikke har været i samme omfang som tidligere år. 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.
Protester:
I forbindelse med gennemførelse af DMI forbundsmesterskab i tennis blev der indgivet en protest på grund af, at en deltager stillede op i en forkert række. Protesten
blev taget til følge.
IDRÆTSMATERIEL
Som led i den fremadrettede dimensionering af idrætten i hæren har Hærens Operative Kommando (HOK) og Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) ved Center for Idræt
(CFI), drøftet behovet for en standardisering af kravene til det idrætsmateriel, der anvendes i forbindelse med den tjenstlige idrætsuddannelse i Hæren.
HOK og FSU besluttede at foretage en rundrejse til hærens garnisoner og skoler
med henblik på at skabe et overblik over omfang og kvalitet af eksisterende idrætsmateriel. HOK er klar over, at en stor del af idrætsmateriellet er anskaffet af de lokale
idrætsforeninger, med støtte fra DMI, hvorfor HOK også ønskede at få afklaret ejerforholdet af det tilstedeværende idrætsmateriel. DMI har tilkendegivet, at de er positivt indstillet, bl.a. henset til, at DMI idrætsforeninger fremadrettet ikke nødvendigvis
skal bruge midler til anskaffelse og vedligeholdelse af idrætsmateriel. DMI generalsekretær Ivan B. Skov deltog i disse rundrejser.
DMI kan håbe på, at såvel Søværnets Operative Kommando (SOK), som Flyvertaktisk Kommando (FTK) gør tilsvarende tiltag vedrørende ovennævnte forhold.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
På DMI repræsentantskabsmøde 2006 havde DMI bestyrelse fremsat et lovforslag,
som åbnede mulighed for, at ordinære medlemmers pårørende også kunne optages
som ordinære medlemmer i forbundet. DMI ønskede hermed at sende et kraftigt signal til Forsvaret om, at DMI vil være medvirkende til at øge trivsel og sundhed i Forsvaret samt være rede til at tage et medansvar for opbygningen af det sociale netværk blandt ansatte og pårørende. Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet. DMI skal hermed opfordre alle idrætsforeningerne til at få ændret deres vedtægter, således de også åbner mulighed for at optage disse pårørende i foreningen.
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 2006 er der afholdt 5 bestyrelsesmøder, 6 forretningsudvalgsmøder. Hæderstegnudvalget har haft en indstilling til behandling. Amatør- og Ordensudvalgene har ikke
haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2006 blevet testet af Antidoping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2006 udført af DMI bestyrelse og faste
udvalg, hver inden for deres område.
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Bestyrelse:
Der har ingen udskiftninger været i bestyrelsen
Udvalgene:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende udvalgsmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet 2006 er afgået fra udvalgene:
Boldspiludvalg I:
Specialarbejder Michael Christoffersen
Skydeudvalget:
Seniorsergent Steven Andersen
Forbundet vil samtidig byde velkommen til:
Boldspiludvalg I:
Seniorsergent Ronny Michael Starcke.
Boldspiludvalg II:
Oversergent Frode Bang Mortensen
Premierløjtnant Karsten Nielsen
Idrætsudvalg I:
Seniorsergent Erik Madsen
Kaptajn Kent B. Gjedsø
Premierløjtnant Nicolaj Andersen
Skydeudvalget:
Kaptajn Morten Malthe Pedersen
Specialudvalget:
Oveerkonstabel-1 Christina Christensen
VANDREPRÆMIER/-POKALER
Der udsættes hvert år mange vandrepræmier/vandrepokaler, som så igen, hvert år,
skal inddrages i forbindelse med afholdelse af DMI’s danmarks- og forbundsmesterskaber. DMI’s sekretariat bruger mange ressourcer på at få inddraget disse vandrepræmier, især de individuelle. DMI skal opfordre idrætsforeningerne til at være ajour
med, hvem der har vandrepræmierne, og ved udsendelse/ændring af tjenestested
samt hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har også i 2006 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI har haft en mindre medlemstilbagegang i forhold til sidste år. Det er fortsat
yderst vigtigt, at DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
Den nye fordelingsnøgle bliver implementeret i 2007, hvor der i højere grad vil være
antallet af aktiviteter, turneringer, stævner, kurser osv., der tæller med som parametre, når pengene fra ”Danske Spil” skal fordeles i DIF. At der ligger mange og seriøse
overvejelser bag denne fordelingsnøgle, er DMI ikke i tvivl om. Det er da også en
løsning, som vi ikke kan være helt utilfreds med i DMI. Den økonomiske fordelingsnøgle indikerede imidlertid også, at DMI og de øvrige tværgående forbund i DIF
(Dansk Arbejder Idrætsforbund, Handicapidrætten og KFUM’s Idrætsforbund) fra
2007 at regne ikke mere ville modtage det generelle bredde- og/konkurrencetilskud,
samt mere end et aktivitetstilskud. Den afgørelse, har DMI naturligvis, sammen med
de øvrige tværgående forbund, stillet spørgsmålstegn ved og gjort indsigelser imod.
Således havde de 4 tværgående forbund fremsat et forslag til DIF’s årsmøde 2006,
gående på, at de 4 forbund også fremadrettet skal modtage grundtilskud til breddearbejde og konkurrencearbejde. Som begrundelse anførtes, at DIF’s repræsentantskab i 2004 besluttede, at en ny fordelingsnøgle skulle fordele de økonomiske midler
på baggrund af objektive faktorer, tage hensyn til basis omkostninger, som eksisterer
i alle forbund samt anvende parametre, der er relevante for alle. Man anførte endvidere, at man principielt fandt det forkert, at nøglen ikke gav alle forbund lige vilkår, og
at man fandt det uretfærdigt, at de ikke kunne modtage grundtilskud til deres breddeog konkurrencearbejde. Men den politiske virkelighed er, at såfremt de tværgående
forbund kan få del i disse tilskud, så ”får de for meget” i forhold til andre forbund, og
dette forhold var ikke ”spiseligt”, så forslaget blev nedstemt på årsmødet. Det er lidt
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uforståeligt, ikke mindst fordi de tværgående forbund, for få år tilbage, lykkedes med
at blive anerkendt i den tidligere fordelingsnøgle på linie med de øvrige forbund i DIF.
Forbundets næstformand Peter Farver er i 2006 blevet valgt ind i DIF uddannelsesudvalg.
DMI formand Erik Darre og næstformand Peter Farver repræsenterede forbundet ved
DIF Årsmøde den 6. maj 2006. Ved DIF budgetmøde den 7. oktober 2006 var forbundet repræsenteret ved formanden Erik Darre og forbundets kasserer Kent G.
Ravn
DMI generalsekretær I.B. Skov har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
TEAM-DANMARK
DMI generalsekretær I.B. Skov har deltaget i Team Danmarks (TD) møder vedr. TD
støttekoncept for 2006.
DMI har igen i 2006 fået tildelt støtte fra TD. Det militære femkampslandsholds resultater har i det forgangne år desværre ikke været gode nok til at komme igennem
”TD nåleøje” og dermed fået tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet indplaceret i ”Elitegruppen”, med en økonomisk støtte på i alt kr. 62.500,00. DMI har haft et
særdeles godt samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2006 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2006 blevet vartet af web-redaktør SSG Michael Larsen fra Flyvevåbnets Officersskole, som har justeret hjemmesiden, således den er blevet mere
brugervenlig.
DMI medieudvalg, består af:
 Forretningsudvalgsmedlem afdelingsleder Margit Buhl (formand),
 bestyrelsesmedlem seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen,
 DMI web-redaktør seniorsergent Michael Larsen og
 DMI generalsekretær.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har hele året haft samme bemanding. Omstruktureringen, der blev foretaget sidste år, er nu på plads. Det administrative arbejdsopgaver i forbundet er ikke
blevet mindre i det forløbne år, snarere tværtom, og der har til tider været behov for
at prioritere.
Samarbejdet med DMI revisionsfirma har fungeret upåklageligt.

BOLDSPILUDVALG I
GENERELT
Af major Claus Pieler
Som formand for boldspiludvalg I kan jeg se tilbage på 2006, som et godt år for udvalgets 4 arrangementer. De 4 idrætsgrene har fundet et leje, hvor der er en fast
tømret gruppe, som deltager i de enkelte arrangementer indenfor tennis, badminton,
bordtennis og golf.
Udsendelser af personel til internationale operationer kan mærkes. Idet rammerne for
de enkelte arrangementer er større end det antal deltagere, som deltager. Men antallet af deltagere har været rimeligt konstant igennem de sidste par år indenfor de 4
idrætsgrene. Dog således at der i år var lidt færre deltagere til golf end sidste år.
Badminton strukturen er nu ændret således så, at der kun er et finalestævne, men
over 2 dage, hvor der tidligere var kvalifikationsstævner henholdsvis øst og vest inden finaledagen.
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Det næste,som jeg er opmærksom på, og skal fokusere på i 2007, er at skaffe flere
udvalgsmedlemmer til de enkelte udvalg under Boldspiludvalg I. Da udsendelser til
INTOPS gør, at vi er sårbare i udvalgene med kun 1 - 2 medlemmer, som i forbindelse med at skulle vejlede og hjælpe til de enkelte arrangementer, især indenfor tennis,
bordtennis og badminton, da disse 3 udvalg er tyndt besat. Derfor skal jeg opfordre
til, at personer der er interesseret i at deltage i udvalgsarbejdet i de enkelte udvalg
melder sig.
Sluttelig skal jeg rette en stor tak til alle arrangører og mine udvalg for nogle gode og
vel gennemførte stævner, og en særlig tak til DMI’s sekretariat for jeres velvillige og
positive indsats for at få tingene til at fungere i en travl hverdag.
BADMINTON
Af major Torben L. Jensen.
Forbundsmesterskaberne blev i 2006 afviklet som et finalestævne over 2 dage, der
blev spillet 22-23 marts 2006 med Sønderborg Garnisons Idrætsforening som arrangør. Årsagen til ændringen af stævneafviklingen var et fra DMI side forsøg på at minimere DMI omkostninger ved afviklingen af forbundsmesterskaberne.
Turneringen blev afviklet efter en model, hvor der på førstedagen spilledes indledende kampe, primært afviklet som en puljeturnering, således at de enkelte deltagere i
hver række som minimum var garanteret 2 kampe. I det omfang det var muligt blev
alle finalerne også afviklet som puljer. Alle de rækker, der var indbudt til blev afviklet.
Herunder også en OLD række i mix double.
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
20
73
93

Doubler
23
49
72

I alt
43
122
165

Antallet af startende deltagere er på niveau med deltagerantallet i 2005, så man kan
godt tillade sig at konkludere, at det nye koncept ikke har afholdt deltagere fra at
melde sig.
Det blev efter stævnet besluttet til næste år, at forsøge at etablere et par åbne doublerækker, således, at de spillere, der ikke kunne spille double, fordi de ikke havde en
makker fra egen idrætsforening, også fik en mulighed for at spille i de 2 rækker, de
har lov til.
BORDTENNIS
Af seniorsergent Kurt B. Rasmussen.
Onsdag og torsdag den 1 + 2 MAR var der vanen tro mulighed for at mødes med
Forsvarets tjenestegørende og pensionister, der dyrker bordtennis. Når DMI kalder til
stævne, møder de trofast op for at spille. I år var det Søværnets Grundskole (SGS),
der velvilligt havde stillet lokaler til, for afviklingen af stævnet. Da det er et todagesstævne, er der ligeledes behov for indkvartering, og denne opgave var også løst på
bedste vis. I bygning 15 var der 4 mandslukaf stillet til rådighed. Chefen for Søværnets Grundskole, kommandørkaptajn Ole Løje Jensen åbnede stævnet og bød velkommen. Efter nogle små justeringer fra stævneledelsen, var de fremmødte spillere
klar til at afvikle holdturneringen. Pga. af pludselig opstået sygdom i familien var formanden for DMI bordtennisudvalg nød til at forlade SGS sent om aftenen, inden
stævnets start. Det burde give stævnelederen Orlogskaptajn Lauge Voldby sved på
panden. Men i den situation trådte andre i karakter, og heldigvis var der 2 tidligere
DMI bordtennisformænd i hallen, som også støttede sekretariatet (Kaj Ove Bendixsen og Finn Jensen): Mange tak for det. Bordtennisspillere er nu ikke sportsfolk
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der kræver at blive nurset på alle måder. Et bord og en bold samt en spilleplan, så
skal de nok nærmest selv afvikle stævnet. De kender også alle sammen hinanden,
så sport og kammeratligt samvær er i højsædet under et bordtennisstævne. Det er
derfor en fast tradition at der afholdes en kammeratskabsaften hvor stort set alle deltager, også her var servicen helt i top fra SGS side. Dag 2 er forbeholdt de sidste
doublekampe, og afsluttende singlekampe, og når eftermiddagen nærmer sig er de
retmæssige vindere fundet, og guldet kan blive fordelt til de stolte vindere. Der bliver
som altid ved stævnet vist meget se-værdigt spil, og mange jævnbyrdige kampe. På
trods af, at spillerne dømmer selv er der aldrig tvister der sætter juryen i arbejde. Det
beviser at der er en dejlig atmosfære og god sportsånd. 40 deltagere havde begivet
sig til Auderød for at spille, og der skal herfra lyde en stor opfordring til de spillere vi
ved der er derude, vi har plads til mange flere, så tilmeld jer næste års stævne.
GOLF
Af major Claus Pieler.
Forbundsmesterskabet i golf for året 2006 var henlagt den 7. og 8. SEP til det sydsjællandske med Vordingborg Garnisons Idrætsforening som arrangør. Mesterskabet
blev afviklet på henholdsvis Sydsjællands Golf Klub’s og Næstved Golfklub’s baner
med i alt 90 deltagere i 4 rækker; Herrer, Damer, Ungseniorer og seniorer, samt hold
turnering i 2 rækker Herrer/Damer og Ungsenior/Senior. Der var 30 herrer, 4 damer,
41 ungseniorer og 15 seniorer til start, hvilket svarer til den fordeling der var i 2005.
Få kvinder og den største gruppe er ungseniorerne, men med lidt færre deltagere
end i 2005.
I lighed med de senere år var vejret i de 2 dage omskifteligt men mest fra den pæne
side med sol og vind - den sidste dag med en del vind, som spillerne kæmpede med,
inklusivt undertegnede, hvilket også kunne aflæses på enkelte spilleres score.
Der blev kæmpet bravt og intens over de 2 dage på de 2 vidt forskellige baner, men
kampen om første pladsen i de enkelte rækker, var så som så. Hvor imod der var
stor kamp om de sekundære placeringer i herre, ungsenior og seniorrækkerne. Det
samlede resultat blev som følger og forbundsmestre:
Herrer individuelt:
Damer individuelt:
Ungsenior individuelt:
Senior individuelt:

Hold mesterskabet:
Herrer/ Damer:

Ungsenior/Senior:

Casper Thaarup, TRRI med Christian Vildhøj, FAGI som
runner up
Ulla Bay, SKIF med Charlotte Kjær, FAGI som runner up
Jørn Berthelsen, AFNORTH med Claus Christensen,
AFNORTH som runner up
Niels Krarup, OMI med Knud G. Jensen, IFS som runner
up.

Henrik Wittrup/Kjeld Rasmussen, IFK foran Morten Rasmussen/ Christian Vildhøj, FAGI
Jørn Berthelsen/Claus Christensen, AFNORTH foran Jesper V. Andersen/Peter Graversen, FAGI

Samlet forbundsmester i golf blev Jørn Berthelsen, AFNORTH med 150 slag
Præmieoverrækkelsen foregik efterfølgende ved klubhuset i Næstved i strålende
solskin, som en god afslutning på et vel gennemført arrangement.
Undertegnede takkede efter afslutningen af stævnet stævneleder KN Henrik Gustafsson og hans hjælpere for et vel gennemført arrangement.
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Forbundsmesterskabet i 2007 afholdes den 7. – 8. september med Bornholms
Værns Idrætsforening, som arrangør.
TENNIS
Af seniorsergent Jørn H. Christiansen.
DMI Forbundsmesterskaber i Tennis blev i 2006 afviklet på Holstebro Tennisklubs
flotte baner i Holstebro 24. og 25. august. Jydske Dragonregiments Idrætsforening
(JDRI) støttet af Jydske Dragonregiment stod for et flot arrangement og et godt
stævne. Stævnet blev åbnet af regimentschefen oberst K. Sørensen støttet af leder
idræt/JDR chefsergent Preben Hein og formanden for DMI tennisudvalg SSG J.H.
Christiansen. Stævnet blev sat i gang kl. 0900, hvorefter kampene afvikledes næsten
pr. automatik. Holstebro leverede dejligt solskinsvejr i de to dage stævnet varede.
Sådan er det altid når DMI tennis er på tour rundt i landet. Der deltog ca. 42 spillere
fra 12 idrætsforeninger. Igen i år deltog en del kvindelige deltagere. Det er altid en
fornøjelse at have kvindelige deltagere med til vores stævner. Vi håber alle at der
kommer endnu flere i 2007. Generalsekretæren for DMI Ivan Skov overværede
stævnet og overrakte præmierne, og takkede spillere og arrangører for et godt stævne. Alle ønskedes på gensyn i 2007 den 16. og 17. august i Sønderborg. Tak til alle i
Holstebro for et rigtig godt arrangement.

BOLDSPILUDVALG II
GENERELT
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Endnu et år er forsvundet. Når jeg ser tilbage på aktiviteterne i boldspil II, er det med
lidt blandet følelser. Her tænker jeg på den ret store tilbagegang, der har været igen i
år. Mit håb for fremtiden er helt klart, at vi forhåbentligt har nået bunden og dermed,
at der snart er plads til lidt fremgang i antal deltagere ved alle idrætsstævner under
DMI. Der var dog en lidt positiv afslutning på året ved håndbold, hvor der ved senior
var en stor fremgang i antal deltagere. Jeg håber det er et signal om, at mange værnepligtige igen får plads til at deltage i DMI stævner. Jeg har i år haft lidt udskiftning i
et par af mine udvalg. Jeg vil starte med en stor tak til afgående formand fodbold,
Kim Kock for hans store arbejde i fodboldudvalget og byde Karsten Nielsen fra HJV,
Aarhus velkommen i udvalget. I håndbold skal der lyde en velkommen til Frode Mortensen, der har afløst Mikkel Sabro. Stævneafviklingen i boldspil II blev fra 2006 ændret til forbundsmesterskaber, som afvikles over 2 dage. Med god planlægning fra
udvalgene har det vist sig at være en god måde, at afvikle på. I Volleyball og Beachvolleyball var der dog så få tilmeldinger, så de to stævner blev afviklet over 1 dag.
Fremadrettet vil planlægningen dog være 2 dages stævner for alle 4 boldspil. Nye
tiltag inden for afvikling af inde og ude fodbold har gjort, at FAGI og ISG har sagt ja til
at afvikle forbundsmesterskaber 2007, 2008 og 2009. Dette tiltag giver forhåbentligt
gode solide stævner, som måske vil blive fulgt op af hele boldspil II. Slutteligt skal
lyde en stor tak til DMI sekretariat, alle mine udvalgsmedlemmer samt til gode arrangører for boldspil II stævner 2006.
Indendørs fodbold: Af seniorsergent Jens Vestergaard Nielsen.
Fodboldudvalget indendørs stævne 2006 var lagt i hænderne på Jægerspris Idrætsforening (JPLI), og blev afviklet i dagene 1. og 2. februar. Stævnet var af JPLI blevet
henlagt til Ledøje-Smørum idrætscenter og med indkvartering i Jægerspris lejren,
hvilket gjorde en afstand mellem spillested og indkvartering på ca. 50 km. Men dette
til trods gav ingen problemer. Stævnet var det første, som blev afviklet uden kvalifikationsstævner øst/vest. Til trods for dette var der kun tilmeldt 36 hold, og heraf mødte
29 af dem op. Fodboldudvalget håber og tror, at fremtiden med flere hold står lige
foran. Udvalget har nogle initiativer på vej for at få flere hold med.
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Selve stævnet var tilrettelagt af JPLI med Flemming Lindskrone som stævneleder.
Deltagerne blev budt velkommen af næstkommanderende, Jægersprislejren MJ T.
Hentze-Eriksen samt fodboldudvalgets formand Kim Kock.
På trods af de ”få” hold blev der spillet mange spændende kampe, før der var fundet
en vinder i de 5 rækker. Vinderne fordelte sig således: Senior - VGI, Yngre oldboys IFAA, ældre oldboys - IFK, veteraner – IFK og kvinder - FAGI.
Om aftenen mellem de 2 spilledage blev der traditionen tro afholdt kammeratskabsaften med 150 deltagere, hvor alle fik stillet sulten og tørsten oven på en hård dag i
hallerne. Dette til trods var alle klar på dag 2, også selv om nogle måtte tidligt op for
at trodse københavner trafikken (Ledøje ligger ude på landet vil nogle nok mene).
Stævnet var Kim Kock`s sidste som formand, da han trådte tilbage og samtidig trak
sig helt ud af udvalget. Udvalget takker Kim for hans arbejde hidtil og tror på, at han
ved lejlighed vil give en hjælpende hånd med.
Næste gang der er indendørs fodbold i DMI regi er d. 28.februar - d.1. marts 2007 i
Fredericia.
Udendørs fodbold: Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Årets turnering var henlagt til Slagelse med Slagelse Garnisons Idrætsforening som
arrangør. 26 hold var tilmeldt forbundsmesterskabet, som var fordelt på følgende
hold:
2 Kvinde, 7 Senior, 7 Yngre Oldboys og 10 Ældre Oldboys, så intensionerne for deltagelse var rigtige gode, men ved mesterskabets start var der kun 15 hold tilbage. En
uheldig tendens som rammer arrangørerne, der jo lægger mange kræfter i planlægning, og som til dels er spildt, da alt fra indkvartering, bespisning, dommer til fodboldbaner skal justeres i forhold til deltagere. De deltagere, der kommer, rammes på en
måde også af de mange og nogen gange sene afbud, da den udsendte plan ikke
holder. En kraftig opfordring til alle er at få lavet forarbejdet inden tilmelding, så I ved,
om I har et hold inden tilmeldingen. Husk, kan I ikke stille hold i jeres forening, så
kontakt nabo foreningen, som måske har samme problem. Derved får vi flest mulige
ud at dyrke noget frivilligt idræt til glæde for os alle. På med støvlerne og lad os håbe, vi bliver flere i Skive 12. og 13. september 2007. Jeg vil slutte med en stor tak til
Slagelse Garnisons Idrætsforening for et flot arrangement 2006.
Volleyball: af premierløjtnant Christian Høj.
Årets volleyballstævne stod Fredericia Garnisons Idrætsforening for at arrangere og
gennemføre, med Anita Schønemann i spidsen.
Der var igen i år lidt sene tilmeldinger, men det endte med at 7 herrehold og tre damehold var samlet i Fredericia Idrætscenter.
DMI volleyball udvalg havde på grund af de få tilmeldinger valgt at korte stævnet ned
til en dag og aflyse aftenarrangementet.
Stævnet startede som planlagt og det viste sig hurtigt, at der på herre siden var tre
hold, der skilte sig ud fra de andre. SIF/KBH (FIN), VGI og FAGI/IVG. Lidt mere traditionelt var det på dame siden, hvor FAGI igen dominerede kampene og slog både
IFK og ISG.
På herresiden gik SIF/KBH (FIN), VGI , FAGI/IVG og TRRI til semifinalerne og
SIF/KBH (FIN) slog lidt overraskende de rutinerede herrer fra Vordingborg i to sæt.
I den anden semifinale blev det også lidt anderledes tæt, idet Fredericia måtte ud i
tre sæt for at slå herrerne fra Skive.
Kampen om tredje og fjerdepladsen stod således mellem Vordingborg og Skive og
det blev en kamp, hvor de rutinerede kræfter slog til. Tredje pladsen gik til VGI.
Finalen blev yderst velspillet og Fredericia vandt, ikke mindst i kraft af deres nyindkaldte elitedivisionsspiller, som virkelig var i en klasse for sig selv.
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Der var igen i år en god stemning ved hele stævnet, som blev afviklet i en god fair
ånd
Volleyball udvalget ønsker Fredericia Garnison Idrætsforening tillykke med de to pokaler og takker Anita Schønemann og Fredericia Garnison Idrætsforening for hjælpen med planlægning og afvikling af et godt stævne.
Beach-Volleyball: Af Assistent Anita Schønemann.
Årets beach-volleyballstævne stod Idrætsforening Flyvestation Karup for at arrangere
og gennemføre, med SSG R.C. Laier i spidsen.
Der var ved sidste tilmelding kun tilmeldt fire herrehold og et damehold, men med en
lille reminder og lidt ekstra tid kom vi op på 9 herrehold. Damerækken kunne vi meget beklageligt ikke gennemføre i år, med kun et tilmeldt hold. IFK måtte desværre
trække et ellers tilmeldt damehold.
På denne dejlige morgen i august startede vi ud med solskin, med det holdte desværre ikke hele dagen, vi fik den del byger.
Efter nogle spændende kampe var Fredericia Garnison Idrætsforening og Idrætsforeningen Flyvestation Karup (2) klar til finalen, som blev lidt af en gyser. Andet sæt
endte med 22-24 til FAGI som løb af med sejren uden at afgive et sæt i hele turneringen.
Tredje pladsen gik til Hærens Officersskoles Idrætsforening (2) i en tæt kamp med
Hærens Officersskole Idrætsforening (1).
Der var som sædvanligt et godt humør og god kampgejst både ude- og inde på banen.
Volleyball udvalget ønsker Fredericia Garnison Idrætsforening tillykke med pokalerne
og takker SSG R.C. Laier og Idrætsforening Flyvestation Karup for hjælpen med
planlægning af afvikling af et godt stævne.
Håndbold: Af Oversergent Frode Mortensen.
Til DMI Håndbold 2006 var der tilmeldt 6 senior, 4 dame og 2 oldboys hold. Desværre meldte det ene dame hold fra, og 2 oldboys hold var for lidt til at lave en turnering
for Oldboys alene. De 2 oldboys hold indgik derfor i senior turneringen for at få lige
mange kampe for alle hold, og det har vi kun hørt positive tilbagemelding fra.
Turneringen forgik i en positiv og behagelig ånd imellem div. spillere og dommere, og
der var meget få skader i år. Kammeratskabsaften var igen i år et godt socialt islæt,
bortset fra, at messen skulle ha´ været åben en time eller 2 længere.
Jeg ser frem til næste år, hvor stævnet vil blive afholdt i Ålborg d. 5. og 6. november
med TRRI som de ansvarlige.

IDRÆTSUDVALG I
GENERELT
Af orlogskaptajn Jan Bøgsted.
I idrætsudvalg I har der generelt været en flot opbakning til afholdte stævner. En stor
tak til TRRI for afviklingen af forbundsmesterskabet i Cross, til OMI for afviklingen af
forbundsmesterskab i Cykling og til IFK for afviklingen af forbundsmesterskabet i Triathlon/Duathlon.
Deltagerantallet har for Cross og Cykling været flotte, hvorimod der kunne ønskes
flere deltagere til konkurrencen i Triathlon og Duathlon. Alle bedes gøre en indsats
for at bedre dette.
I cykling har der været flere initiativer for at synliggøre sporten. Der har været afholdt
en fællestur til Sverige i forbindelse med deltagelse i cykelløbet Vättern Rundt. Der
har været afviklet en sommertur til Frankrig, hvor der deltog 42 personer. Det lykkedes udvalget at få lov til at udtage et militært landshold, og deltage i det militære ver23

densmesterskab i cykling i Holland. Arbejdet med et militært landshold vil i det kommende år blive mere målrettet.
Tak til alle, der har været med til at yde en indsats for idrætsudvalg I i 2006.
CROSS COUNTRY Af seniorsergent Karsten Pittersen
Årets forbundsmesterskaber blev afviklet i Nørresundby med Trænregimentets
Idrætsforening (TRRI) som arrangør. Stævnet blev åbnet af oberstløjtnant Søren B.
Larsen som på vegne af Garnisonskommandanten bød velkommen.
Der var start på Stadion Hvorup Kaserne, og ruten gik et smut gennem skovstier og
en lidt langstrakt stigning på græs inden afslutningen med en halv omgang på stadion. Herreseniorer skulle løbe 4 omgange (i alt 9710 meter), mens de øvrige deltagere skulle løbe 2 omgange (i alt 4930 meter). Ruterne var fint afmærkede, og det var
meget vanskeligt at løbe forkert.
Stævnet var godt tilrettelagt og fik under SSG Freddi Nielsens (TRRI) ledelse et fint
forløb, hvor der dog kunne spores lidt tidtagningsproblemer, som lod sig løse med en
ekstra indsats af flere officials.
Deltagerantallet var helt i top. Der var i alt tilmeldt 152 deltagere, hvoraf 123 gennemførte strabadserne i individuelt løb samt for manges vedkommende også i hold
samt i stafetten, hvor det var nødvendigt at løbe en ekstra omgang.
Der var således god repræsentation i alle klasser, og jeg bemærkede specielt, at der
var 33 gennemførende værnepligtige, og på kvindesiden var der 19 løbere, som fuldførte.
Præmierne blev overrakt af oberstløjtnant Søren B. Larsen og generallæge Erik Darre, formand for DMI. Efter præmieoverrækkelsen blev der afholdt en takketale for
Trænregimentet og TRRI ved Freddi Nielsen for et godt stævne, som gav de mange
deltagere en god og anstrengende oplevelse på en dejlige efterårsdag.
Næste års Cross Country mesterskaber finder sted i Fredericia med HAGI som arrangør.
TRIATHLON og DUATHLON
Af orlogskaptajn Jan Bøgsted
Dette års forbundsmesterskab i triathlon & duathlon blev afviklet i og omkring Frederiks med Idrætsforening Karup (IFK) som arrangør.
Vejret viste sig fra den bedste side da oversergent Simon Tollerud bød velkommen til
deltagerne, og fortsatte med at gennemgå afviklingen af konkurrencerne.
Triathlon
Triatleterne var de første der kom i gang. Svømmedistancen der var afkortet til 700
meter var henlagt til Frederiks svømmehal, som var placeret i stævneområdet. Efter
første disciplin cyklede deltagerne på en smuk og meget kuperet rute gennem Skelhøje og Dollerup bakker og retur til Frederikshallen, hvor der ventede en 6,5 km løbetur.
Disciplinerne var ens for senior, Old Boys, veteraner og kvinder.
I alt deltog der 4 i herre senior, 5 i Old boys, 9 i veteran og 1 kvinde.
Duathlon
Duatleterne løb først 6,5 km, cyklede 23,5 km (samme rute som triatlerne) og sluttede med 3 km løb.
I alt deltog der 7 i herre senior, 5 i old boys, 7 veteraner og 1 kvinde.
Stævnet var vel tilrettelagt med gode anvisninger og med vejvisere på løbe- og cykelruten. Mesterskaberne blev afviklet uden uheld.
OB Gert Bierbaum, Combat Support Wing overrakte præmier til vinderne i de fx klasser.
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Næste års forbundsmesterskab i triathlon og duathlon afvikles i området omkring
Frederikshavn med SIF Frederikshavn som arrangør.
CYKLING
Af orlogskaptajn Jan Bøgsted
Årets forbundsmesterskaber i cykling blev afviklet den 7. juni 2006 med Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) som arrangør. Fra at have været et forsøgsstævne, var
det i år første gang, at cykling blev afviklet som et officielt mesterskab.
Såvel enkeltstart som linieløb blev afviklet på en 9,5 km. rundstrækning med Blåbjerg
i Blåbjerg Plantage som målområde. En spændende rute, hvor ikke mindst opstigning til Blåbjerg satte deltagerne på en skrap prøve. Stor ros til OMI for på den måde,
at skabe anderledes rute med opløb på toppen, hvilket kombineret med en forholdsvis kort rundstrækning gjorde løbene meget publikumsvenlige. Man kan kun opfordre
til, at idrætsforeningerne også i fremtiden tænker kreativt, når ruten til cykling skal
fastlægges.
Det var en særdeles god stemning på dagen, og ikke mindst en stemning af, at der
er plads til alle. Dette blev bekræftet af den etablerede motionsklasse, hvor man
kunne prøve kræfter med cyklingens fortræffeligheder.
Såvel enkeltstart som linieløbene blev afviklet uden problemer. Et professionelt setup og en god styring af stævneleder Dan Berthelsen gav de deltagende ryttere en
god oplevelse. Stor ros til OMI.
Med ca. 135 deltagere blev der sat deltagerrekord, og cykling uden tvivl kommet på
DMI program for at blive.
Præmierne blev overrakt af oberst Eigil Schønning, chef Hærens Kampskole, der
samtidig udtrykte sin begejstring for stævnet som helhed. DMI næstformand Peter
Farver takkede OMI for et godt stævne og overbragte stævnelederen en erkendtlighed. Formanden for DMI Idrætsudvalg I, Jan Bøgsted afsluttede stævnet ved at overrække en gave til Varny Vestergaard som tak for hans store indsats i forbindelse med
etableringen af cykling som en DMI disciplin.
Næste års forbundsmesterskab i cykling finder sted i området omkring Sønderborg,
hvor Sønderborg Garnisons Idrætsforening er arrangør.

IDRÆTSUDVALG II
GENERELT
Af overkonstabel-1 Juki Tauchi.
Jeg var overbevist om, at det administrativt måtte kunne lade sig gøre, at betjene de
tre afdelinger der udgør IDR UDV II, fra Kosovo i det forløbende år. Jeg syntes det
lykkedes, ikke mindst, takke være de værktøjer vi er udstyret med, som FIIN og Internettet.
Det er nye tider - vi sidder ikke med sikkerhed i vores garnisoner år efter år, hvor
fremtiden nu tegner et billede af, at alle soldater skal af sted på missioner ½ år af
gangen. En ny struktur viser sig, hvor der forventes meget mere af dem, der skal
samle trådene. Jeg taler om ildsjælene, ”tak! fordi, i er til” og fordi, i lægger så mange
timers arbejde i, at få tingene til at køre rundt, og ofte med den ringe løn, som et
”TAK” egentligt er. Men i bliver værdsat, og husket, stol på det.
Vi skal i vores tre afdelinger, alle være gode til at overlappe og supplerer hinanden.
Det er os i afdelingerne, der har viden og erfaring, som vi gerne vil dele ud af, for at
hjælpe de lokale idræts afdelingerne rundt i landet.
IDR UDV II tre afdelingerne hviler i sig selv, det er nogle ældre, erfarende formænd,
som repræsenterer de tre afdelinger. Jeg vil gerne takke Mike – Hasse og Keld. I
HAR altid været klar til at indberette og give mig svar på alle mine spørgsmål.
Med tre afdelinger, der både dækker luften, landjorden og vandet, har IDR UVD II
mulighed for at kunne inviterer alle medlemmer indenfor - der er noget for en hver
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smag. Alle tre afdelinger har gjort noget for at få bredden med, det er en stor opgave,
men ikke umuligt. Mange har henvendt sig til de lokale faldskærmsafdelinger for at
blive uddannet som faldskærmsspringere, og fægtning bliver f.eks. introduceret på
HO. Jeg er vidende om, at alle HBU soldater i Varde bliver præsenteret for fægtning.
I gymnastiksalen bliver et helt scenarium opsat, og de nye soldater får en mulighed
for at prøve denne gamle militærsport.
Faldskærms afdelingen har altid haft et godt og stabilt samvirke med det internationale miljø, og deltager hvert år i op til flere internationale stævner. Kommer altid hjem
med flotte resultater.
Fægtning har åbnet en dør, til det nordiske miljø ved at kunne tilbyde stævne i Danmark. I 2007 ser vi frem til nogle gode kampe med de nordiske lande. Der er efter
min mening fremtid i, at sparre med det internationale miljø.
Svømmeafdelingens nye tiltag er, at kunne tilbyde medlemmerne deltagelse i ”Open
Water” kategorien. Når jeg taler med HBU og HRU soldater, modtager jeg signaler
om at de er meget interesseret i ”adventure” sport, og ved at kunne tilbyde dem at
svømme i havvand, kan man får et touch af ekstremiteter. Naturen har sine luner, og
kan komme med pudsige indspil, f.eks. temperatur og vind.
Alle tre afdelinger har tanker, der når langt ind i fremtiden. De lytter til de unge og
bruger de ideer de kommer med, som grobund for nytænkning.
FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen
Udvalget har i 2006 bestået af SSG L. B. Willumsen, CSG K.K. Hansen, SG Stefan
Nystrøm og med undertegnede som formand.
Fortræningen:
Der blev ikke afviklet en træningssamling i 2006, grundet økonomi og travlhed for
udvalgsmedlemmerne.
Forbundsmesterskabet:
Dette års mesterskab blev gennemført i perioden 08-09 Maj på Flyvestation Skrydstrup, med Haderslev Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Der var 40 fremmødte springere, fordelt på 8 idrætsforeninger. Alle værn var repræsenteret.
Vi startede op med præcisionskonkurrencen. Her var der 11 hold tilmeldt og vi fik 2
runder gennemført.
Vinderne blev: Klasse1: SSG John Mathiesen IVG
Klasse2: KT Stina Cederberg HOI
Klasse3: MSPC Jens O. Ebdrup SIF ÅRH
Hold: HLSI
Til formationskonkurrencen var tilmeldt 9 hold, og her blev alle runderne gennemført
(4 runder)
Her blev vinderne: JGKI Hold 1
Resultatliste og billeder fra stævnet blev udsendt til alle idrætsforeninger på en CDROM.
Der var en megen positiv omtale af stævnet i diverse lokale aviser og lokalradio.
Der skal lyde et meget stort tak til Flyvestation Skrydstrup for deres utrolige velvillighed og hjælpsomhed. Udvalget vil meget gerne have lov til, ved en senere lejlighed,
at benytte Skrydstrup til vores arrangement.
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Næste års forbundsmesterskab er i juni måned med Idrætsforening Flyvestation Karup som arrangør.
Udvalget 2007:
Udvalget vil i 2007 arbejde for:
- At få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet,
- at finde økonomisk støtte til et træningsarrangement,
- at finde en arrangør til DMI træningsstævne til 2008,
- generelt at få flere idrætsudøvere til at springe faldskærm,
- at finde arrangører til DMI forbundsmesterskabet,
- 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
2006, 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
15 – 16 MAR 2006 på Haderslev Kaserne med Haderslev Garnisons Idrætsforening
(HAGI) som arrangør.
Stævnet blev åbnet af stabschefen ved danske Division, oberst Lars R. Møller, der
bød velkommen til i alt 30 fægtere, heraf 8 fra 12 deltagende foreninger og obersten
udtrykte sit ønske om et godt stævne i en fair og intens atmosfære.
Stævnet blev for første gang gennemført som en kombination af individuel – og holdkonkurrence ved samme arrangement. En afgørelse som fægteudvalget traf ud fra
erfaringer fra de seneste års antal deltagere. Om dette var årsagen til en stigende
deltagelse i forhold til sidste år, kan næppe afgøres ud fra et enkelt års aktivitet. Det
vil de næste år vise.
Stævnet blev gennemført gnidningsfrit. Endnu engang en stor tak til fægtningens
“rejsehold” med Jan Iansen fra SLGI i spidsen.
Konkurrencerne.
Fordi den individuelle konkurrence blev gennemført på en dag, blev det til mange
kampe allerede på førstedagen. Fægteudvalget valgte at holde fast i tidligere princip
om at den individuelle konkurrence skal gennemføres efter alle mod alle princippet.
De betød at alle fægtere hver fik 29 kampe - eller i alt 870 kampe.
Der var aldrig tvivl om, hvem der ville løbe med titlen for herrer. Dertil var Simon S.
Andersen fra SIF/KBH nu FIN for suveræn – han vandt alle kampe, og blev en fortjent DMI forbundsmester. Der var mere spænding om de sekundære placering –
inden de sidste 3 kampe havde 7 fægter mulighed for at komme på podiet. Efter nogle tætte kampe blev Kim Ditlevsen fra IFS nr. 2, med Hasse Blumensaadt på en 3.
plads.
På dame siden så det længe ud til at Christina Pojezny fra FIN ville løbe af med mesterskabet. Hun blev dog slået på målstregen af Susanne Kristensen fra SLGI.
Årets vinder af Talentpokalen blev Peter Ahlburg fra SIF/KBH nu FIN.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”konkurrencen gik for anden gang velfortjent til Ib V. Nielsen fra IFS.
Efter 870 kampe og en veloverstået præmieoverrækkelse havde alle behov for at
slappe af og få fyldt depoterne op. Det var der også rig mulighed for, under aftenens
kammeratskabsaften, der blev afholdt i officersmessens flotte lokaler.
Holdkonkurrencen havde deltagelse af 9 hold. De individuelle resultater blev så brugt
som seedningsgrundlag. Holdene blev delt op i to puljer – pulje A med 5 hold og pul27

je B med 4 hold. Der blev fægtet alle mod alle i de to puljer. IFS1 vandt pulje A og
skulle derfor møde nr. 2 fra pulje B i semifinalen, det blev IVG. Modsat vandt
SIF/KBH nu FIN pulje B og skulle møde nr. 2. fra pulje A i deres semifinale - det blev
sammensatte hold fra IFV/FAKI/SLGI. Resultaterne af semifinalerne betød at IFS
skulle møde SIG/KBH nu FIN i finalen. Det blev til en række tætte kampe med intens
fight, hvor det viste sig, at det mest homogene hold, nemlig IFS, der vandt holdkonkurrencen efter en rigtig god holdindsats. Holdet, der bestod af Ib V. Nielsen, Kim
Ditlevsen og Ole V. Nielsen, kunne som sidste år igen tage DMI vandrepokal med
hjem til Skrydstrup.
Det sammensatte hold fra IFV/FAKI/SLGI blev noget overraskende nr. 3.
Fægtning i fremtiden.
Det var dejligt og opmuntrende for den militære fægtnings fremtid, at så mange bakkede op om det nye stævne. Det er planen at stævnet vil blive gennemført ud fra
samme model de næste to år. Herefter vil fægteudvalget evaluerer og efterfølgende
beslutte, hvorledes modellen vil blive fremadrettet.
Tilslutningen til stævnet bekræfter også fægteudvalget vurdering af, at fægtning i
Forsvaret fortsat, er inde i en positiv udvikling.
Fægteudvalget håber også på at det tiltag, som Hærens Officersskole har søsat,
hvor fægtning nu er obligatorisk for alle kadetter, vil være med til at udbrede kendskabet og interessen for fægtning.
Fægteudvalget vil også i samarbejde med CFI (FSU) gennemføre en række introarrangementer i løbet af året.
Året 2007 vil blive et stort fægteår – Dansk Fægte Forbund fylder 100 år. Der vil i den
forbindelse blive gennemført et stort antal stævner af både national og international
karakter. Jeg kan bl.a. nævne, at der i Odense fra 25 – 29 JUN bliver afholdt Nordiske Mesterskaber på alle våben.
Fægteudvalget vil også markere jubilæet i 2007, hvorfor vi i samarbejde med IVG vil
gennemfører Danish Military Open. Et stævne, der forventes at have deltagelse af
fægtere fra de nordiske lande og andre europæiske lande. Stævnet planlægges gennemført i Varde i perioden 12 – 15 SEP.
Fægteudvalget forventer – som i 2006 og støttet af CFI – at sende fægtere til forskellige stævner i Europa.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke de alle aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses i Auderød 14 – 15
MAR 2007.

SVØMNING
Af major Keld Lavesen.
DMI svømmeudvalg måtte desværre aflyse dette års Forbundsmesterskaber i svømning. Stævnet var tilrettelagt med Idrætsforeningen Bornholms Værn som arrangør.
På trods af henvendelse til de klubber, der normalt deltager i stævnet, lykkedes det
kun at få tilmelding fra 3 foreninger med 19 deltagere. Idet de 17 af deltagerne kom
fra den arrangerende idrætsforening, blev svømmeudvalget og foreningerne enige
om, at dette ikke var repræsentativt nok til at afvikle et mesterskab. Det skal anføres,
at de foreninger der blev rettet henvendelse til angav afstanden og rejsetiden som
den primære årsag, samt et sammenfald med Forsvarets mesterskaber i femkamp.
Svømmeudvalget ser det således som en enlig svale og har planlagt dette års stævne med Idrætsforeningen Flyvestation Karup den 21. september som arrangør.
Som et nyt tiltag har udvalget indledt et samarbejde med Dansk Svømmeunion om
deltagelse i ”Open Warter” svømning i Stige kanal ved Odense. Der svømmes
10.000 m, 5.000 m og 2.000 m DMI har afsat midler til afvikling af prøvestævnet og
28

udvalget håber på at idrætsforeningerne vil bakke op om dette arrangement i ekstremsport. Stævnet forventes afviklet en lørdag i august i Odense. Dansk Svømmeunion står for selve arrangementet, og udvalget vil således blot afvikle et DMI arrangement sideløbende her med.
Udvalget finder, at en deltagelse på minimum 20 deltagere bredt fordelt over vore
foreninger, er nødvendig for gennemførelsen af stævnet som et DMI arrangement.

SKYDEUDVALGET
FLUGTSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev afviklet i uge 25 med Oksbøl Militære
idrætsforening (OMI) som arrangør. Oksbøllejren havde sørget for indkvartering og
forplejning og efter første dags træning, var der holdledermøde i SG messen med
efterfølgende kammeratskabsaften i cafeteriet, hvor der blev serveret ”Asiatisk Buffet”. Derefter blev der ”hygget” i SG-messen.
Der var 121 deltagere tilmeldt. Selv i en turbulent periode for Forsvaret, møder flugtskytterne hvert eneste år. Deltagerantallet var dog lidt mindre end tidligere år.
Selve stævnet blev åbnet med en forbier på en bagdue af undertegnede, men derefter gik skytterne i gang med dagens konkurrencer og med en lidt højre træffesikkerhed. Stævnet blev som sædvanlig afviklet i en god og sportslig ånd, hvor rammerne
var perfekte. Det sociale samvær er altid i højsædet hos flugtskytterne, også på skydebanen, hvor der blev grillet under afvikling af stævnet. Vejret var perfekt og OMI
skal have stor ros for et perfekt afviklet stævne. Oksbøl & Omegns jagtforening stillede med kompetente dommere, som medvirkede til at stævnet blev gennemført på et
højt sportsligt niveau.
Stævne Jury fik en enkelt opgave vedr. en deltager, som ikke var medlem af den forening han stillede op for. Skytten blev diskvalificeret.
Pga. sygdom kunne Chefen for Oksbøllejren ikke være til stede, men formanden for
OMI var med og overrakte præmier.
En stor ros til stævneleder Margit Buhl, som både havde styr på stævnet og gennemførte som deltager.
LANDSSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap
I uge 40 blev Landskyttestævnet 2006 gennemført med indkvartering og bespisning
på kasernen i Holstebro. Baneskydning og feltskydning blev afviklet på Ulfborg Skyttecenter med Jydske Dragonregiment, og Jydske Dragonregiments Idrætsforening
som arrangør. Den første dag gennemførtes pistolskydning med tjenestevåben. Feltskydningen startede næste dag med 200m geværskydning på bane, hvorpå skytterne umiddelbart efter gennemførte selve feltskydningen, som var et godt arrangement, hvor start og slut var ved stævnekontoret på Ulfborg Skyttecenter. Den militære del af skydningerne blev afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften med efterfølgende præmieoverrækkelse. Der blev skudt mange flotte resultater og årets
landsskytte blev SSG Palle Maagaard fra Skive Garnisons Idrætsforening (SGI).
Bedste forening blev igen Skive Garnisons Idrætsforening.
Pga. manglende banekapacitet til sportsskydningen, var det nødvendigt, at dele denne del af arrangementet. 25 meter og 50 meter skydningerne blev afviklet i Ulfborg
og 300 meter skydningerne på Skibby skydebanerne ved Århus. Der blev igen skudt
mange flotte resultater og bedste 300 meter skytte blev kaptajn Lars Jepsen fra Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI), som vandt begge skydninger. På grovpistol
var det de ”gamle” garvede skytter, der igen førte sig frem. Seniorsergent Paul Erik
Sørensen fra Flyvestation Karup Idrætsforening blev bedste grovpistolskytte.
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På damesiden var der igen meget ringe deltagelse både på 25 meter pistol og 50
meter riffel. Bedste riffelskytte på 50 meter var overkonstabel-1 Jette F. Andersen og
bedste sportspistolskytte blev oversergent Dorte Thorsen. Efter en lang 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 de Jydske Dragoner og Oksbøllejren for to gode arrangementer i 2006. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende
Søværnet Grundskole og Søværnets Idrætsforening har påtaget sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne 2007. Skydeudvalget efterlyser en arrangør for Landsskyttestævnet 2008.

SPECIALUDVALGET
GENERELT
Af oberstløjtnant Ole Christiansen
Også for 2006 skal der lyde et velment ’TAK’ til arrangørerne af danske mesterskaber i militær femkamp, biathlon orientering og feltsport. I stillede beredvilligt disciplinledere, hjælpere samt faciliteter til rådighed, hvilket er forudsætninger for gode stævner. Tak for det!
For alle tre idrætter har vi desværre oplevet en mindre tilbagegang i antallet af deltagere. Årsager hertil er sikkert mange. Hvis det skyldes manglende viden om, hvorledes du kommer i gang, opfordres du til at forhøre dig ved din lokale idrætsforening,
men du er også meget velkommen til at forhøre dig direkte ved et af udvalgsmedlemmerne i Specialudvalget.
Som tidligere år vil vi i denne beretning dvæle lidt ved de præstationer, som landsholdene i militær femkamp og biathlon orientering har præsteret i 2006. Det er naturligvis eliteidræt, når landsholdene deltager i internationale stævner, men begge
landshold har en bruttotrup med god plads til gode ambassadører for idrætten. Søg
oplysninger om landsholdenes aktiviteter på de to idrætters hjemmesider på Internettet. Specialudvalget ønsker også i 2007 at være sig DMI ansvar bevist over for såvel
bredden som eliten.
Ingen bredde uden elite – eller omvendt.

MILITÆR FEMKAMP
af premierløjtnant Dennis Foged Hansen
Danmarksmesterskaberne (DM) 2006 i militær 5-kamp løb af stablen på
Dragonkasernen i Holstebro med Jydske Dragonregiments idrætsforening
(JDRI) som arrangør. Deltagerantallet var 7 herrer,
6 værnepligtige, 4 oldboys
og 5 piger fordelt på 5 idrætsforeninger under Dansk Militært Idrætsforbund (DMI). Igen i år var det Tordenskjolds soldater, hvad angår
idrætsforeninger, til DM.
Mesterskaberne var endnu engang
vel tilrettelagt af JDRI, og deltagerne

havde nogle gode dage med militær
5-kamp. Med sundhedstriaden in
mente kan man håbe på, at der er
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flere, der vil bruge militær 5-kamp som træningsplatform til i hvert fald træningstilstandsprøven. Konkurrencerne blev indledt med skydning på Ulfborg skyttecenter, og
det forløb som altid godt med gode resultater til følge
Forhindringsbaneløb blev afviklet på kasernens super lækre forhindringsbane i et
heftigt regnvejr, der da også fik indflydelse på deltagernes præstation. Tredje disciplin, som er svømning på forhindringsbane, gennemførtes i Holstebro Badeland, hvor
faciliteterne og servicen i badeland giver gode muligheder for toppræstationer, og det
var også tilfældet ved årets DM. Kast blev gennemført på kasernens område og forløb som det skulle, dog uden de helt prangende resultater. Løb havde udgangspunkt
fra kasernens fodboldbane, og her var der ingen slinger i valsen med hensyn til afviklingen. Alt i alt en stor tak til Preben Hein og ikke mindst Benny Bendtsen med medansvarlige og hjælpere for et stort arbejde med at få tingene til at klappe til hver enkelt disciplin, og ikke mindst rammerne omkring stævnet. Resultaterne ses på DMI’s
hjemmeside www.dmif.dk under resultater 2006.
Med de rammer, der bliver budt deltagerne ved vores hjemlige konkurrencer, skal vi
arbejde stenhårdt på at få endnu flere deltagere med. Der er nogle få idrætsforeninger, der stiller med deltagere og har nogle super gode dage med at konkurrere i militær 5-kamp, som måske er den idrætsgren, der bedst favner Forsvarets fysiske krav
til soldaten. Jeg appellerer til alle idrætsforeninger om at få stillet nogle hold til de to
hjemlige konkurrencer i militær 5-kamp.
Næste års danmarksmesterskaber ligger i perioden 14 – 16 SEP 2006 i Odense med
Odense Garnisons Idrætsforening som arrangør, og i perioden 14 – 16 MAJ 2006
afvikles Forsvarsmesterskaber i Fredericia.
Landsholdet i militær 5-kamp har i
2006 været til Nordisk Mesterskab
(NM) i Finland, hvor herreholdet tog sig
af sølvet i holdkonkurrencen og både
guld og bronze individuelt. NM er en
del af Europa Cup konkurrencerne som
i 2006 også talte Aalborg, Ede (Holland), Jastrebarsko (Kroatien), Riga
(Letland) og Wiener Neustadt (Østrig) landsholdet har deltaget i konkurrencerne i Aalborg, Ede, Lahti og Wiener
Neustadt. Resultater fra Europa Konkurrencerne kan ses på www.militarypentathlon.org. Brian Dåsbjerg, Jydske
Dragonregiments Idrætsforening vandt
konkurrencerne i Aalborg, Ede og Lahti
og dermed vandt han den samlede Europa Cup i 2006 med maksimum point, det er i
øvrigt 3. gang i træk og 4. gang i alt, at han vinder den samlede Europa Cup. Ydermere formåede Allan Kjær Nielsen,
Trænregimentets Idrætsforening at vinde bronze ved NM, og herreholdet vandt konkurrencen i Ede. Verdensmesterskaberne i Wiener Neustadt, Østrig var en følelses-
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mæssig rutschetur af de helt store, i og med at forhindringsbanen ikke helt artede sig
som vi gerne ville have den skulle. Men konkurrencerne sluttede godt, og Brian Dåsbjerg fik tilkæmpet sig bronze – der er en del klip fra VM i Østrig i den udsendelse,
Forsvarets Mediecenter har lavet om eliteidræt i Forsvaret. Den kan ses på følgende
link http://forsvaret.dk/FKO/Nyt+og+Presse/Arkiver/Videoarkiv/forsvaret+dk+06/.
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.
BIATHLON ORIENTERING
Af seniorsergent Jan Møller
Eftersom flere af deltagerne på det militære landshold i Biathlon
Orientering og Orienteringsløb de sidste par år har slået sig ned i
Skive Garnison, var det naturligt, at kapaciteterne var til stede til at
arrangere de Danske Mesterskaber (DM) i Biathlon Orientering i
2006.
Idrætsforeningen for Skive Garnison (ISG) havde valgt at henlægge det to dages stævne til Finderup øvelsesterræn og omkringliggende skove.
I håbet om at tiltrække flere deltagere, specielt civile, foregik stævnet i en weekend
nemlig d. 29.-30. april. Langskovdal, som er et velkendt sted for kamptropper i hæren, var valgt som stævneplads til begge dages konkurrence.
Et dejligt sted med mulighed for at placere skydebane, strafrunder, teltplads, parkering og hvad der ellers bør være. En
skydebane midt i skoven giver de optimale muligheder for at arrangere en
god og spændende konkurrence. Det
giver mulighed for baner uden overflødigt løb. Stormen i 2005 havde gjort sit
indhug i skovene ved Finderup, men
heldigvis var der efterhånden ryddet
op, og ISG havde naturligvis sørget for
et opdateret orienteringskort. Alle muligheder for et godt stævne, var til stede for de næsten 80 deltagere og med
tilstedeværelse af DMI formand med
frue.
Klassisk konkurrence med punktorientering, orienteringsløb og skydning var lørdagens konkurrence. Finderup er ikke blandt de teknisk krævende skove, men arrangørerne havde kreeret baner som alligevel stillede store krav til deltagerne, teknisk som
fysisk. Der blev givet mange strafpoint i punktorientering. Et par deltagere klarede det
næsten umulige af få 0. Derudover var der kun få deltagere med færre end 10 strafpoint, som i biathlon orientering direkte omregnes til minutter. Dette var en væsentlig
årsag til den forholdsvis store spredning, der var på deltagerne.
Om aftenen var der kammeratskabsaften og præmieoverrækkelse. Dette
foregik på Skive Kaserne, hvor der
også var indkvartering for tilrejsende
deltagere. Det var en hyggelig aften,
der for de flestes vedkommende sluttede i messen.
Søndag, næsten alt for tidligt, var der
stafet (skydning og orienteringsløb).
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Tænk lige på der er 45-60 minutters indskydning inden konkurrencen kan starte. Hvis
lørdagens konkurrence havde savnet spænding, blev stafetten mere spændende, i
hvert fald i senior klasserne (herrer og damer). I begge tilfælde var det Trænregimentets Idrætsforening (TRRI) der henviste Kolding Orienteringsklub (KOK) til andenpladsen. Begge klasser blev reelt afgjort under den sidste skydning, så kan det ikke
blive mere spændende i biathlon orientering.
ISG havde arrangeret to rigtigt gode konkurrencer med styr på detaljerne. Dette fortjener de stor ros for.
Danmarksmesterskaberne i 2007 afholdes af Slagelse Garnisons Idrætsforening
(SLGI). Dette bliver på et par hverdage og så ser vi gerne mange flere deltagere fra
DMI´s foreninger. Der er masser af plads til jer.
Udover DM, arrangeredes der andre
konkurrencer i biathlon orientering i
Danmark. Sidst i april var der Nordkredsmesterskaber i Ryekol ved GlRye, arrangeret af Silkeborg Orienteringsklub. Konkurrencen var todelt,
hvor den første del var en sommerbiathlon med fire skydninger og almindeligt løb mellem disse. Ved forbiere var der strafrunder. Anden del
var en jagtstart med rent orienteringsløb. Vinderen efter første konkurrence startede først og så startede de øvrige det antal sekunder de var efter nr. 1. Første mand/kvinde i mål var således samlet vinder. Til denne konkurrence var der flere nye deltagere, som nok
havde prøvet at skyde, men hvor løbedelen var nyt.
September blev en travl måned med Sydkredsmesterskaber (SKM) i Frederikshåb,
Østkredsmesterskaber (ØKM) i Sjælsø og Åben DM i Nordjylland. SKM blev arrangeret samtidig med et almindeligt orienteringsløb, hvor stævnepladserne var sammenfaldende og således var der mange potentielle biathlon deltagere, der fik set hvorledes en sådan konkurrence foregår. Skydebanen var bagefter åben for orienteringsløberne og det tilbud tog mange af løberne imod. Spændende at se om det giver
nogle nye deltagere de kommende år. De lød i hvert fald interesserede. Kolding OK
var igen arrangør af et flot biathlon stævne.
ØKM blev arrangeret af Livgardens Idrætsforening (LGI) og Orienteringsklubben Øst
(OK Øst). Første del var en sommerbiathlon med skydning og løb, og anden del en
jagtstart med rent orienteringsløb. Også her var der flere nye deltagere med.
Åben DM plejer at være årets største biathlon stævne, og det blev det også i 2006,
men desværre nåede vi ikke over 100 deltagere. Stævnet var udvidet med én dag,
så der nu var sprint konkurrence fredag i Hvorup, lørdag klassisk og søndag stafet i
Svinkløv. Sprinten og den klassiske konkurrence var samtidig afdelinger af World
Cup. Der var indkvartering og spisning på Flyvestation Aalborg og Jægerkorpsets Idrætsforening m.fl. stod
som arrangør.
Landsholdet i biathlon orientering
har en særlig status i DMI, idet forbundet støtter aktiviteter i forhold til
det internationale forbund Internatio33

nal Biathlon Orienteering Federation (IBOF). Disse aktiviteter består i en international
cupturnering, kaldet World Cup, samt årlige verdensmesterskaber. I 2006 indgik
stævner i Sverige, Finland, Norge og Danmark i World Cup. Verdensmesterskaberne
havde Estland som vært og blev gennemført i den sydligste del af landet omkring
byen Haanja, der har et lækket nyt biathlon stadion. Der var ikke dansk deltagelse i
alle stævner i cupturneringen i 2006, hvorfor det heller ikke rakte til topplaceringer til
danske biathleter.
Ved verdensmesterskaberne i Estland klarede vi os flot – yderst flot!
Med en guldmedalje – og verdensmester – i sprint i herreklassen til
Thomas Jensen samt en bronzedmedalje i samme konkurrence i dameklassen til Maria M. Staugaard,
samt ikke mindst en sølvmedalje i
dameklassen til Mette M. Nielsen i
den teknisk, såvel som fysisk krævende klassiske konkurrence, må
2006 markeres som det hidtil bedste
år i international sammenhæng for
Danmark i biathlon orientering.
Hvis du er ferm til orienteringsløb og har evner for skydning, så kunne du måske
overveje at komme med i bruttotruppen til dette landshold? Vi træner såvel individuelt
som samlet igennem hele året, og hvis du skulle være interesseret, opfordres du til at
høre nærmere om mulighederne hos enten træner eller holdleder. Læs herom sammen med alle resultater samt indbydelser m.v. til stævner i 2007 på www.biathlon.dk
Biathlon orientering er ikke på vej til at blive – det er – en eliteidræt.

FELTSPORT 2006
Af seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen
Danmarksmesterskaberne (DM) i feltsport 2006 blev gennemført
fredag 25. august med Akademisk Skytteforening som arrangør.
Mesterskaberne i feltsport blev gennemført i Jægerspris øvelsesterræn og Jægerspris Nordskov. Akademisk skytteforening med
Birger Hoff i spidsen var tidligt ude med hensyn til planlægning og
tilrettelæggelse, og stævnet blev gennemført på en meget tilfredsstillende måde.
Der var ingen
åbning.
Mødegersprislejren,
blev kørt til kortKortlæsningsoprådet syd for Jægode
svære
Efter kortlæsning
ge til lejren og
tøjer til stævneHer blev vi igen
bedømmelse, og
gennemført den-

officiel
stævnestedet var Jæhvor deltagerne
læsning i hold.
gaverne var i omgerspris, det var
punkter.
blev vi kørt tilbakørte i egne kørepladsen.
kørt til afstandsefter at have
ne, med nogle
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”seje” punkter gik vi til startpunkt for skydning.
Det var gode skydninger med afpasset tid og fint gennemført.
Ved håndgranatkast erfarede enkelte, at man kan snakke for længe og komme i tidsnød til det efterfølgende orienteringsløb, men det er jo rart, når man møder ”gamle”
kendte ansigter.
Klar til orienteringsløb! Jægerspris Nordskov er altid spændende, og målet dukkede
da også op ved stævnepladsen. Tidtagning med EMIT ved Per Møller. Straks efter
løbet får man stræktider og sluttid. Ligeledes får man også at vide, hvis man ikke har
gennemført korrekt!
Igen i år var deltagerantallet ca. 75. Det var fint vejr og en god dag i det nordsjællandske. Med støtte fra Den Kongelige Livgarde, Jægersprislejren og ikke mindst
med Akademisk Skytteforening ved roret blev det igen i år et flot gennemført stævne.
Tak til Akademisk Skytteforening og Birger Hoff.
Tid og sted for Feltsport 2007 fremgår af DMI stævnekalender.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.

DE MILITÆRE OG CIVILE LANDSHOLD
Eliteidrætten i form af de militære og civile landshold, hvor de militære hold styres af
Center for Idræt og de civile af Dansk Militært Idrætsforbund, har i 2006 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdens- og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) og International Biathlon Orienteering Federation (IBOF) samt Militære Nordiske Mesterskaber (MNM) således:

Idrætsgren

CISM
Verdensmesterskaber
Østrig
Tyrkiet
Indien
Brasilien

CISM og IBOF
Europamesterskaber

Militær Femkamp
Marine Femkamp
Sejlads
Polen
Orientering
Biathlon
orienteEstland
ring
Skydning
Norge
Faldskærm
Rusland
Fra disse mesterskaber skal følgende fine resultater fremhæves:

Militære Nordiske
Mesterskaber
Finland
Finland
Finland
Sverige
Finland

Militær Femkamp:
CISM/VM
Overkonstabel Brian Dåsbjerg nr. 3 med 5.508,9 point.
Holdet blev nr. 14.
I dameklassen blev bedste dansker nr. 34.
MNM
Overkonstabel Brian Dåsbjerg nr. 1 med 5.441,1 point og premiereløjtnant Allan Kjær
Nielsen nr. 3 med 5.339,8 point.
Herreholdet blev nr. 2.
I dameklassen blev det til en 7. plads.
Dameholdet blev nr. 4.
EUROPA CUP
Overkonstabel Brian Dåsbjerg vandt for 4. gang "Europa Cuppen".
Marine Femkamp:
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CISM/VM
Bedste placering blev en 30. plads.
Holdet blev nr. 11.
MNM
Bedste placering blev en 21. plads.
Holdet blev nr. 4.
Sejlads:
CISM/VM
Bedste båd blev nr. 12.
CISM/EM
Langdistancesejlads nr. 1 og 3 og i kapsejlads nr. 11.
MNM
I holdkonkurrencen, som var det eneste som blev afviklet pga. for lidt vind, blev det til
en 2. plads.
Orientering:
CISM/VM:
Sprint:
I herreklassen blev bedste placering en 20. plads og i dameklassen blev bedste placering en 20. plads.
Stafet:
Herreholdet blev nr. 12.
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 16 og bedste dame blev nr. 23. I holdkonkurrencen
blev herreholdet nr. 13.
Biathlon orientering:
IBOF/VM
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 6 og i dameklassen blev Mette M. Nielsen nr. 2.
Sprint:
I herreklassen blev Thomas Jensen nr. 1 og i dameklassen blev Maria M. Staugaard
nr. 3.
Stafet:
Herreholdet blev nr. 5.
Dameholdet blev nr. 6.
MNM:
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 9 og i dameklassen blev bedste dame nr. 9.
Herreholdet blev nr. 4.
Sprint:
I herreklassen blev det til en 4. plads og i dameklassen blev bedste placering en 11.
plads.
Stafet:
Herreholdet blev nr. 5.
Skydning:
CISM
Gevær 300 m:
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Standard: Individuelt blev bedste herre nr. 20 og herreholdet blev nr. 9.
Hurtig: Individuelt blev bedste herre nr. 19 og herreholdet blev nr. 6.
Pistol:
Standard: Individuelt blev bedste herre nr. 25 og herreholdet blev nr. 19. Bedste dame blev nr. 26.
Militær hurtigskydning: Individuelt blev bedste herre nr. 19 og herreholdet blev nr. 6.
Gevær 50 m:
60 skud liggende: Individuelt blev bedste dame nr. 20 og dameholdet blev nr. 9.
Sportsriffel halvmatch:
Individuelt blev bedste dame nr. 22, og dameholdet blev nr. 20.
Grovpistol 25 m:
Individuelt blev bedste herre nr. 25, og herreholdet blev nr. 17.
Militær hurtigskydning:
Herreholdet blev nr. 22.
Standardpistol 25 m. (Damer):
Sportspistol: Individuelt blev bedste dame nr. 26.
Militær hurtigskydning: Individuelt blev bedste dame nr. 19.
MNM
Grovpistol 25 m:
Grovpistol: Individuelt blev bedste herre nr. 5 og herreholdet nr. 3.
Militær hurtigskydning: Individuelt blev bedste herre nr. 6, og herreholdet nr. 3.
Gevær 300m:
Standardgevær ½ match: Individuelt blev bedste herre nr. 4 og herreholdet nr. 3.
Militær hurtigskydning 300m: Individuelt blev bedste herre nr. 10, og herreholdet nr.
3.
Standardpistol 25 m (Damer):
Sportspistol: Individuelt blev bedste dame nr. 2, og holdet nr. 2.
Militær hurtigskydning: Individuelt blev bedste dame nr. 1, og dameholdet nr. 2.
Gevær 50m:
60 skud liggende: Individuelt blev bedste dame nr. 6, og dameholdet nr. 2.
Sportsriffel halvmatch: Individuelt blev bedste dame nr. 4, og dameholdet nr. 2.
Feltskydning:
Gevær: Individuelt blev bedste herre nr. 11, og herreholdet nr. 4.
Pistol: Individuelt blev bedste herre nr. 11, og herreholdet nr. 4.
Individuelt blev bedste dame nr. 3, og dameholdet nr. 1.
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 1. november 2006
IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI) Nedlagt)
Flyvevåbnets Specialskoles Idrætsforening (FSIF)
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark (FPRD) (Nedlagt)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
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63 (74)
285 (247)
122 (135)
(278)
105 (120)
(10)
142 (133)
116 (119)

Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Logistikskoles Idrætsforening (HLSI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skagen (IFSK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk (IFV)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen UUA (IUUA)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands Idrætsforening
(LFRNI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Trænregimentets Idrætsforening (TRRI)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Værløse Idrætsforening (VIF)
AFCENT VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Heidelberg Idrætsforening (HIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:

908 (922)
10 (10)
328 (346)
420 (429)
241 (308)
723 (701)
194 (163)
258 (239)
33 (39)
1317 (1217)
33 (39)
774 (712)
520 (593)
254 (237)
7 (7)
315 (575)
66 (62)
15 (0)
72 (75)
922 (1073)
25 (27)
538 (791)
1221 (1259)
140 (126)
39 (42)
165 (0)
353 (447)
84 (53)
66 (57)
58 (56)
176 (177)
491 (611)
461 (430)
1112 (1128)
506 (248)
839 (915)
516 (549)
1128 (1115)
285 (271)
906 (714)
315 (412)
356 (467)
40 (46)
31 (31)
6 (13)
38 (41)

52 (52)
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TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 31. december 2005).

18137 (18.889)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2006.
FORRETNINGSUDVALG:
Generallægelæge Erik Darre, hæren
Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet, kasserer
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Søren Munk Madsen, søværnet
Afdelingsleder Margit Buhl

Valgt år

til år

2006
2005
2006
2006
2006
2005
2005

2008
2007
2008
2008
2008
2007
2007

ØVRIGE BESTYRELSE:
Major Claus Pieler, hæren (FM/UDV)
2006
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet (FM/UDV)
2006
Orlogskaptajn Jan Bøgsted, søværnet (FM/UDV)
2006
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren (FM/UDV)
2006
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (FM/UDV)
2006
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (FM/UDV)
2006
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
2005
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet
2005
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Premierløjtnant af reserven John Pihl, hæren
2006
Tandlæge Peter Wulff, søværnet
2006
Kaptajn Kjeld O. Rasmussen, flyvevåbnet
2006
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
2004
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
2005
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
2006
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
2005
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
2006
DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS AMATØR- OG
ORDENSUDVALG:
Oberst Kurt Mosgaard, hæren.
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Peter Farver, flyvevåbnet
DANSK FÆGTE-FORBUND:
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren (kontaktperson)
KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:
Kontaktperson: Orlogskaptajn Kent Ravn, søværnet
FM/UDV = Formand for DMI udvalg.
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2009
2008
2009

Pr. 31. december 2006.
BOLDSPILUDVALG I
Major Claus Pieler, flyvevåbnet, formand.
Major Torben L. Jensen, hæren, formand/badminton
Flyverspecialist Kenneth Møller Holm, flyvevåbnet, badminton
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet, bordtennis
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
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand/fodbold
Overkonstabel Lars Vandborg, hæren, fodbold
Premierløjtnant Karsten Nielsen, hjemmeværnet, fodbold
Oversergent Frode B. Mortensen, flyvevåbnet, formand/håndbold.
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold
Premierløjtnant Kristian Høj, hæren, formandvolleyball/beachvolley
Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball/beachvolley
Assistent Anita Schønemann, hæren, volleyball/beachvolley.
IDRÆTSUDVALG I
Orlogskaptajn Jan Bøgsted, formand
Kaptajn Klaus Gertsen, hæren, formand/cykling
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet, cykling
Kaptajn Kent Bugge Gjedsø, hæren, cykling
Premierløjtnant Nikolaj Andersen, flyvevåbnet, cykling
Seniorsergent Karsten Theis Pittersen, søværnet, formand/cross
Premierløjtnant Bo Bruun Larsen, flyvevåbnet, triathlon/duathlon
IDRÆTSUDVALG II
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren, formand
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand/faldskærm
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm
Seniorsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet, faldskærm
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand/fægtning
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren, fægtning
Seniorsergent Kim K. Berg, søværnet, fægtning
Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren, fægtning
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet, fægtning
Major Keld H. Lavesen, hæren, formand/svømning
Major Steen G. Brevadt, hæren, svømning
Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning
Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning
SKYDEUDVALGET
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, gevær-dommer
Kaptajn Morten Malthe Pedersen, hæren, pistol-bane
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Seniorsergent Paul Erik Sørensen, flyvevåbnet, resultatformidling
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren, feltskydning
Flyverspecialist Anker Sewohl, hæren, pistol-dommer
Seniorsergent Christian Scherrebeck, flyvevåbnet, formand/flugtskydning
Chefsergent Villy R. Hansen, pensionist, flugtskydning.
SPECIALUDVALGET
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, formand
Oversergent Jan Møller, hæren, formand/feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Per M. Sørensen, flyvevåbnet, feltsport-biathlon orientering
Flyverspecialist Hans Frederiksen, pensionist, feltsport-biathlon orientering
Oversergent Jørn Svensen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant-R Bjarne Corvinius, hæren, feltsport-biathlon orientering
Oversergent Gitte Vinther Nielsen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren, formand/militær femkamp
Overkonstabel-1 Benny Bendtsen, hæren, militær femkamp
Sergent Morten V. F. Østfeldt, hæren, militær femkamp
Overkonstabel-1 Christina Christensen, hæren, militær femkamp
HÆDERSTEGNSUDVALGET
Generallæge Erik Darre, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær Ivan B. Skov, sekretær
LOVUDVALGET
Major Kaj Wagener, hæren, formand
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Vicegeneralsekretær Ib P. Jensen, sekretær
DOPINGKONTROLUDVALGET
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
ELITEUDVALGET
Major Henning Christensen, hæren, formand
Major Peter Farver, flyvevåbnet
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Generalsekretær Ivan Skov, sekretær
MEDIEUDVALGET
Afdelingsleder Margit Buhl, formand
Seniorsergent Kurt B. Rasmussen, søværnet
Seniorsergent Michael Larsen, flyvevåbnet (DMI web-redaktør)
Generalsekretær Ivan B. Skov
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