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DMI ÅRSBERETNING 2002
INDLEDNING

Af formand DMI, generalmajor Karsten J. Møller
Denne beretning for året 2002, er min første beretning som formand for
Dansk militært Idrætsforbund (DMI). Først og fremmest vil jeg på
DMI´s vegne rette en varm tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer, herunder ikke mindst Danmarks IdrætsForbund og Team Danmark, idrætsforeninger og de mange enkeltpersoner og ildsjæle, der har ydet velvillig støtte eller en værdifuld indsats
for DMI og dansk militær idræt.
DMI kan se tilbage på 2002 som et godt og aktivt år, hvor flere af forbundets ønsker og tiltag er blevet ført ud i livet. Dertil kommer, at delegeringen af ansvaret for idrætsvirksomheden i Forsvaret til Forsvarsakademiet er blevet gennemført og på en måde, der tegner godt for såvel den tjenstlige
som frivillige idræt i Forsvaret.
Der blev i 2002 præsteret en række gode idrætslige resultater; der har været forøget deltagelse
i næsten samtlige af DMI idrætter i det forløbne år. Det er et godt tegn på den store interesse
for sport og idræt, der stadig findes på de forskellige tjenestesteder. På trods af betydelige
arbejdsbyrder og udpræget ressourcemangel har tjenestestederne generelt været meget positive og har i muligt omfang støttet de aktive idrætsudøvere med bl.a. frihed til deltagelse i forbundets mange arrangementer til gavn og glæde for den enkelte, men også i høj grad som et
led i udviklingen af forsvarets virksomhedskultur.
For 2002 vil jeg gerne fremhæve følgende større tiltag af betydning for den frivillige idræt:
Opfølgning på DMI Vision og Mål 2005.
Oprettelse af ny idrætsforeninger.
Rundrejse til idrætsforeninger og tjenestesteder ultimo januar, hvor der blev orienteret
om Forbundets arbejde og hvor der udspandt sig en frugtbar dialog mellem foreningerne
og DMI´s ledelse. Resultatet er tilgået deltagerne i form af en rapport.
Den ny udvalgsstruktur, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i april, er blevet
gennemført med få, men overkommelige begyndervanskeligheder.
Gennem Forsvarets idrætsudvalg har DMI bl.a. udvirket:
At Danmarks Idrætsforbunds dopingkontroludvalg bemyndiges adgang til alle Forsvarets trænings- og idrætsfaciliteter samt nationale konkurrencer.
At der i forbindelse med idrætsarrangementer kan ydes transport til civile sportsudøvere
og til civile officials (d.v.s. ikke-ansatte i Forsvaret).
DMI følger nøje de mange og store strukturændringer og øvrige forandringer, der finder sted i
Forsvaret i disse år, og gør, hvad der er muligt, for at følge med udviklingen, herunder ikke
mindst tilpasse aktiviteter og arrangementer. DMI følger også nøje det civile idrætsliv, først
og fremmest på breddeidrætsområdet, da det er her tyngden i DMI´s virksomhed ligger. Det
er nødvendigt løbende at overveje eventuelle justeringer af de enkelte idrætsgrene, herunder
bortfald af gamle og optagelse af nye idrætsgrene.
Som specialforbund for tre idrætter følger DMI naturligvis også nøje udviklingen inden for
eliteidrætten med henblik på udvikling af den elite, vi besidder i disse idrætsgrene. Især følger
vi debatten om eliteidrættens fremtid, som nok er vigtig for DMI, men som er af vital betydning for dansk idræts fremtid.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i DMI for en stor og engageret indsats for den
frivillige idræt i Forsvaret. Det er en stor glæde at møde alle de ildsjæle ude i foreningerne,
som bærer den frivillige idræt i Forsvaret til glæde for den enkelte, men i nok så høj grad til
glæde og gavn for Forsvaret. Forsvaret gennemgår svære tider i disse år, men det, der karakteriserer DMI-medlemmerne er, at der her er tale om folk af en særlig støbning, der ikke lader
sig bremse af problemerne, men først og fremmest koncentrerer sig om løsninger og muligheder.
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DMI ÅRSBERETNING 2002
INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
HÆDERSBEVISNINGER
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2002
STÆVNEVIRKSOMHED
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2002
BESTYRELSENS BERETNING, herunder
- Generelt
- Opgave
- Vision
- Mål
HVORLEDES OPFYLDES MÅLENE??
ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER, herunder
- Idrætsforeningerne
- Bestyrelsen
- Udvalgene
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
TEAM DANMARK
SPECIALFORBUND
IDRÆTSMÆRKET
DOPINGKONTROL
FORSIKRING
INFORMATIONSVIRKSOMHED
ANDRE FORHOLD, herunder
- Medlemsregistrering
- Indsendelse af årsberetning
- Tilmeldinger til stævner
- Udeblivelser
- Medlemskontrol
- Foreningernes interne postdistribution
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
- Atletik, Cross Country, duathlon og triathlon
IDRÆTSUDVALG II, herunder
- Faldskærmsudspring, fægtning-individuel og hold samt svømning
SKYDEUDVALGET, herunder
- Landsskyttestævnet og flugtskydning
SPECIALUDVALGET, herunder
- Biathlon orientering, feltsport og militær femkamp
ELITEUDVALGET
DE MILITÆRE OG CIVILE LANDSHOLD
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 31. december 2002
SKEMA 2 – Oversigt over DMI forretningsudvalg, bestyrelse m.fl. pr. 20. april 2002
SKEMA 3 – Oversigt over STÅENDE UDVALG mv. pr. 18. november 2002
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DMI ÅRSBERETNING 2002
HÆDERSBEVISNINGER

ÆRES-

EMBLEM

Major Finn Rasmussen
Major Ivan Skov
Oberst N. O. Jensen

Æresmedlemmerne Finn Rasmussen, Ivan Skov og N. O. Jensen

GULDEMBLEM
Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius
Major Henrik Gerner Boe Jensen
Seniorsergent Michael Petersen
Overassistent Jan Claus Hansen

SØLVEM-

BLEM

Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Major Hans Ingemann Petersen
Overassistent L. Vinther
Materielforvalter Villy Kaae Jensen
Overkonstabel-1 Ole Steen Hansen
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BRONZEEMBLEM

Overkonstabel-1 Carl Erik Jensen
Overkonstabel-1 Lars Vandborg
Premierløjtnant Jesper Skovgaard
Premierløjtnant Martin Klitgaard Henningsen
Premierløjtnant Christian Høj
Oversergent Lasse Odgaard
Seniorsergent Jens Vestergaard Nielsen
Kontorfuldmægtig Dorthe Bonde
Seniorsergent Carsten Wiinholt
Oversergent Kirsten Andersen
Seniorsergent Tom Houmann
LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP:
Overkonstabel-1 Peter Melvej
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen
Løjtnant Kim Andersen
SØSPORT
Seniorsergent Klaus Juulsgaard
Marineoverkonstabel Lasse Winther Nielsen
BIATHLON ORIENTERING
Premierløjtnant Michael Lindholm Christensen
Løjtnant Jimmi S. Olsen
Menig Bjarke Refslund
SKYDNING
Konstabel-R Michael Jørgensen
Konstabel-R Jakob Helding

GULDMANCHETKNAPPER
Oberstløjtnant Henrik Wedel Wedelsborg

GULDBRO-

CHE
Kommandørkaptajn Annemette Ruth
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SØLVMANCHETKNAPPER

Kaptajn Mogens Søgaard

Forbundets nyvalgte formand, generalmajor Karsten Møller, har netop
udnævnt den afgåede formand gennem 4 år, oberst N. O. Jensen
til æresmedlem. Obersten modtager her forsamlingens hyldest.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2002
På DMI repræsentantskabsmøde den 20. april 2002 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 militære kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der
har ydet en for den militære idræt, enten national eller international, betydningfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
og
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 2001

Overkonstabel Jette Andersen
Fredericia Garnisons Idrætsforening

Jette har som den eneste skytte fra Danmark for anden gang vundet medalje til et CISM mesterskab. I 2001 vandt Jette bronze på 60 skud liggende (50m) ved et CISM mesterskabet i
Lahti.
Jette har flere gange stillet op i 300m riffel til Landsskyttestævnet og slået flere af de etablerede landsholdsskytter på herresiden.
Jette har med sit udadvendte og hjælpsomme sind stor betydning for fællesskabet på de militære landshold. Jette er altid god for et godt "grin" selv i pressede situationer.
Jette har som landsinstruktør inden for de De Danske Skytteforeninger en stor viden om
skydning, som hun gerne giver videre til de nye skytter.

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 bedste præstation i 2001 Premierløjtnant af reserven Ulrik Staugaard
Reserveofficersforeningen i Danmark
Ulrik vandt sølv ved Europamesterskaber i Nokia i Finland 2001 i Biathlon Orientering i meget tæt konkurrence med den øvrige europæiske elite i et meget svært finsk orienteringsterræn.
Et resultat der ligger langt over DMIs målsætning om at være blandt de 10 bedste i Europa.
Ulrik Staugaard har i 2001 opnået mange særdeles opsigtvækkende resultater. Han blev således danmarksmester individuelt og på hold i Biathlon Orientering på Rømø den 26. april 2001
og danmarksmester individuelt og på hold i Feltsport den 30. august 2001 i Jægerspris, samt
vandt det nordiske mesterskab i feltsport for reserveofficerer i 2001.
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Med særdeles positiv omtale var Ulrik Staugaard indstillet til Politikkens ”Årets Fund” med
stor vægt på de opnåede resultater i 2001. Med den individuelle satsning, der igennem seriøs
træning, i en idræt, hvor fysik og psyke skal samarbejde på højeste niveau, sendes Ulrik Staugaard op blandt en af verdens bedste i sin idræt Biathlon Orientering.
Ulrik Staugaards træningsindsats og personlighed ligger langt over det forventelige og er et
godt eksempel for mange andre unge idrætsudøvere. Samtidig er han en god kammerat og en
særdeles god foregangsperson for andre i sin idræt.

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 2001

Søværnets Idrætsforening København

Søværnets Idrætsforening København (SIF KBH) har i 2001 været særdeles aktiv, ikke
mindst på det arrangementsmæssige område, idet foreningen har afviklet kvalifikationsstævne
i volleyball og følgende finalestævner: Bordtennis, skydning, tennis, svømning og flugtskydning. Alle stævnerne er afviklet på fortrinlig vis.
SIF KBH har endvidere gjort sig godt gældende ved deltagelse i adskillige DMI forbundsmesterskaber. Her skal nævnes, at foreningen blev nr. 5 med 9 points i konkurrencen om Idrætsmærkets Vandrepokal.

ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har ydet særlige skydemæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har medvirket til fremme
af skydeidrætten.
For indsats i 2001

Premierløjtnant Lars Jepsen
Hærens Officersskoles Idrætsforening

Lars har medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem.
Lars har i år 2001 vist stor sportslig fremgang. Ud over konstant at have forbedret sig personligt, har Lars altid tid til at hjælpe og vejlede sine holdkammerater. Lars var den eneste danske
riffelskytte som kvalificerede sig til finalen til CISM og Lars vandt begge 300m riffelskydninger ved Landsskyttestævnet 2001.
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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.
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup har vundet pokalen for 2001 med 18,6 points
foran Idrætsforeningen Flyvestation Karup med 15 points, Jyske Dragonregiments Idrætsforening med 13,3 points og Slagelse & Næstved Garnisons Idrætsforening med 10,5 points.
Vinderen har scoret de nødvendige points i badminton, fægtning, beachvolley, skydning, fodbold inde, militær femkamp, tennis, triathlon, cross country, håndbold og volleyball. Foreningen deltager stort set i alle idrætter i DMI regi.

Chefen for Center for Idræt, oberstløjtnant Finn Lodberg, overrækker
Idrætsmærkets Vandrepokal til repræsentanten fra Idrætsforeningen
Flyvestation Skrydstrup, flyverspecialist Hans Frederiksen.
Ved repræsentantskabsmødet overraktes følgende HÆDERSBEVISNINGER:
DMI guldemblem til:

Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius
DMI bestyrelse
Viggo Thorlacius indledte sit arbejde for forbundet som bestyrelsessuppleant i 1993 og allerede i 1994 indvalgtes Viggo i bestyrelsen og i 1998 i forretningsudvalget. Viggo er en flittig
repræsentant for forbundet ved de forskellige arrangementer og han er altid parat til at støtte,
hvis en anden er forhindret.
Viggo har siden 1998 været søværnets mand i lovudvalget, hvor han med sin grundighed og
indsigt i idrætten generelt har medvirket til at godkende foreningernes love samt sørge for at
forbundets love og bestemmelser holdes ”up to date”.
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Viggo har i en årrække – siden 1992 været formand for Søværnets Idrætsforening Korsør, en
idrætsforening, som stort set ikke har idrætsfaciliteter til rådighed på tjenestestedet. Alligevel
er det lykkedes Viggo at afholde stævner for DMI, og der er da også god deltagelse i DMI
arrangementer fra Korsør.
Viggo Thorlacius blev tildelt DMI sølvemblem i 1994.
DMI guldemblem til:

Major Henrik Gerner Boe Jensen
DMI bestyrelse
HG Boe indledte sit arbejde for forbundet som medlem af boldspiludvalget i 1985. Det var
primært i volleyball, som den dag i dag står hans hjerte nær. I 1995 valgtes HG Boe til formand for boldspiludvalget og dermed til medlem af forbundets bestyrelse. I 1997 indgik HG
Boe i forretningsudvalget, ligesom han også blev flyvevåbnets medlem af lovudvalget.
HG Boe er en flittig repræsentant for forbundet ved de forskellige arrangementer, ligesom han
også har medvirket til at godkende adskillige foreningers love samt sørge for at forbundets
love og bestemmelser holdes ”up to date”.
HG Boe forlader DMI ledelse på grund af udlandstjeneste, men han kommer forhåbentligt
stærkt tilbage igen.
HG Boe blev tildelt DMI sølvemblem i 1993.
DMI guldemblem til:

Seniorsergent Michael Petersen
DMI faldskærmsudvalg
Mike har været formand for DMI faldskærmsudvalg siden 1995. Forud herfor var han medlem af udvalget.
Han er en dygtig og ambitiøs idrætsmand, som gennem mange år har ydet en stor og uegennyttig indsat inden for faldskærmssporten, såvel i DMI som i civilt regi.
Under Mike´s formandsperiode i DMI-faldskærmudvalg er der sket en markant fremgang
inden for sporten. Der gennemføres årligt en træningssamling, hvor nye springere får mulighed for at prøve sporten, ligesom uddannelse af såvel nye som gamle og erfarne springere
ligger ham meget på sinde.
Mike sætter sikkerheden inden for sporten meget højt og går aldrig på kompromis med den.
Han er selv en særdeles habil faldskærmsspringer og har i flere år været en del af såvel det
militære som civile landshold.
Mike tildeltes forbundets sølvemblem i 1995.
DMI æresemblem til:

Oberst N.O.Jensen
DMI formand
NO har været medlem af DMI bestyrelse siden 1997 og siden 1998 som forbundets formand. I
NOs formandstid – som absolut ikke er gået stille af – har den frivillige idræt i Forsvaret fået
et gevaldigt løft med visionskonferencen i 1999 og opfølgningen af denne, som endnu pågår,
er der etableret et koordinationsudvalg og et eliteudvalg, ligesom der i denne vinter er gennemført 3 orienteringsmøder for foreningernes formænd og kasserere, tjenestestedernes
idrætsofficer og –befalingsmænd samt tjenestestedschefer.
Disse tiltag og mange flere har nærmest skabt ”åndenød” i såvel bestyrelse som sekretariat,
men resultaterne er ved at blive udmøntet, hvilket lover godt for DMI fremtid.
Alt dette på grund af NOs fremsynethed og entusiasme, en entusiasme, som har været med til
at præge hele DMI virksomhed på en særdeles positiv måde.
NO tildeltes DMI Hæderstegn i 2001.
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DMI æresemblem til:

Major Ivan Skov
DMI bestyrelse
Ivan Skov har været medlem af DMI bestyrelse siden 1986, indledningsvis som formand for
atletikudvalget, hvoraf han forinden havde været menigt medlem siden 1975. I 1991 blev Ivan
medlem af forretningsudvalget og indgik samtidigt i lovudvalget.
Ivan skal pensioneres i løbet af dette år og han slutter med en rekordagtig karriere for forbundet, idet han blev forbundets næstformand i 1999.
Ved sin afgang fra DMI bestyrelse er Ivan formand for lovudvalget og koordinationsudvalget
samt medlem af eliteudvalget og forbundets repræsentant i Københavns Idrætsanlæg.
Ivan tildeltes DMI Hæderstegn i 1998.
DMI æresemblem til:

Major Finn Rasmussen
DMI bestyrelse
Finn Rasmussen har været medlem af DMI bestyrelse siden 1977 og han har således været
”kontinuiteten” i forbundets arbejde, idet han med sit store og brede kendskab til såvel den
civile idræt, som idrætten i Forsvaret altid har været i stand til at komme med konstruktive
løsninger og gode råd vedr. forbundets virke.
Finn Rasmussen er en særdeles kendt mand i idrætskredse på Bornholm, hvor han har været
medlem af Danmarks Idræts-Forbunds Amtsudvalg og i den anledning modtaget den høje
udmærkelse ”DIF Ærestegn”.
Ved omstruktureringen af DMI udvalg mv. i 1999 var Finn da også manden der trådte til som
udvalgsformand for Idrætsudvalget, et hverv han har røgtet med stor kompetence og med
overholdelse af selv de strammeste terminer, ligesom han stort set overværede alle stævner i
idrætsudvalgets regi.
Finn tildeltes DMI Hæderstegn i 1989.

Ved repræsentantskabsmødet overraktes følgende GAVER:
DMI guldbroche til:

Kommandørkaptajn Annemette Ruth
Forsvarskommandoen
Annemette Ruth har været formand for Forsvarets Idrætsudvalg i perioden 1999 til udgangen
af 2001.
Annemette har i sin formandstid fået gennemført mange forbedringer for den frivillige idræt i
Forsvaret, bl.a. Dansk Militært Idrætsforbunds vision om samling af den tjenstlige og frivillige ”under en hat”, herunder overførsel af Forsvarets Idrætsudvalg med deraf følgende revison
af direktiver og bestemmelser – et arbejde, der i sig selv er en præstation af rang.
DMI guldmanchetknapper til:

Advokat Oberstløjtnant Henrik Wedell-Wedellsborg
Reserveofficersforeningen i Danmark
Henrik Wedell-Wedellsborg har været forbundet en trofast og skattet dirigent gennem mere
end 25 år. Henrik har med dette års repræsentantskabsmøde valgt at stoppe som dirigent, idet
han i år også når pensionsalderen for Forsvarets officerer.
Årskrus til følgende afgående bestyrelsesmedlemmer
Oberst N.O.Jensen, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 1997 og i
den periode i høj grad medvirket til at få forbundet og den frivillige idræt i Forsvaret ”på landkortet”.
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Major Ivan Skov, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 1986 og forinden virket i forbundets atletikudvalg siden 1975. Ivan har qua sin tjeneste ved
Center for Idræt – ikke mindst i de sidste 3-4 år – været bindeleddet mellem den
frivillige og tjenstlige idræt i Forsvaret.
Major Henrik G. Boe Jensen, som har været medlem af DMI bestyrelse siden
1995 og i den periode været en flittig repræsentant ved forbundets arrangementer
– ikke mindst når det gjaldt ”hjertebarnet” volleyball.
Major Eddie Nielsen, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 1995 og i
hele perioden som formand for flerkampudvalget. Eddie har med sin store ekspertise på idræt generelt været en stor støtte for såvel udøvere som DMI ledelse.
Major Finn Rasmussen, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 1977,
har i høj grad og på stilfærdig vis været med til at præge arbejdet og udviklingen i
DMI.
Chefsergent Erling Lundsgaard, som har været medlem af DMI bestyrelse siden 1999 og i hele perioden som formand for feltsportsudvalget efter forinden at
have virket som menigt medlem i udvalget siden 1980. Erling er en ildsjæl, som
har medvirket til feltsportens nuværende høje placering som en moderne idræt.

Der lyttes intenst til beretningen

Kassereren, orlogskaptajn Kent Ravn, fremlægger forbundets regnskab for 2001
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2002 har medvirket
ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Livgardens Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening
Vordingborg Garnisons Idrætsforening
IDRÆTSFORENING
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (tidligere Sjællandske Parkområdes Idrætsforening)
Idrætsforeningen Flyvestation
Karup
Idrætsforeningen Skive Garnison
Oksbøl Militære Idrætsforening

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening

Livgardens Idrætsforening
Idrætsforening Flyvestation
Værløse
Fredericia Garnisons
Idrætsforening
Sønderborg Garnisons
Idrætsforening
Jægersprislejrens Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Odense Garnisons Idrætsforening
Trænregimentets Idrætsforening
Flyvestation Skalstrups
Idrætsforening
Vordingborg Garnisons
Idrætsforening
Hjørring Garnisons
Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation
Aalborg
Kongens Artilleriregiments
Idrætsforening

Danmarks- og forbundsmesterskaber i biathlon
orientering
Danmarks- og forbundsmesterskaber i
militær femkamp
Danmarksmesterskaber i feltsport

FORBUNDSMESTERSKABER

KVALIFIKATIONS- og
KREDSSTÆVNER

Fodbold – indendørs.
Golf sammen med Slagelse og
Næstved Garnisoners Idrætsforening.
Volleyball.
Triathlon og duathlon.
Fægtning – individuel.
Cross country.
Håndbold.
Badminton.
Fægtning – hold.
Bordtennis.
Håndbold.
Badminton.
Fodbold – udendørs.
Golf sammen med Brødeskov
Kasernes Idrætsforening.
Fægtning – hold.
Faldskærmsudspring.
Fodbold – indendørs.
Beachvolley.
Tennis.
Beachvolley.
Flugtskydning.
Skydning.
Svømning.
Håndbold.

Volleyball.
Håndbold.
Fodbold – indendørs.
Volleyball.
Badminton.
Badminton.
Badminton.
Beachvolley.
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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 2002
(Tallene i parentes er for 2001)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Atletik
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Svømning
Skydning
Flugtskydning

Individuel
116 (113)
57 (100)
129 (109)
50 (43)

113 (99)
100 (75)
63 (31)
23 (21)
54 (27)
Aflyst (67)
86 (92)
62 (37)
26 (33)
103 (79)
94 (130)
128 (148)

DELTAGELSE
Hold
Idrætsforeninger
25 (24)
14 (17)
26 (26)
17 (16)
82 (70)
29 (28)
38 (50)
19 (22)
23 (20)
16 (15)
19 (19)
15 (15)
31 (35)
15 (16)
23 (22)
27 (17)
30 (25)
16 (13)
10 (6)
10 (6)
16 (13)
(14)
16 (19)
18 (15)
9 (10)
11 (14)
9 (9)
16 (12)
18 (16)
19 (21)

Glimt fra danmarksmesterskaberne i militær femkamp på Bornholm
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BESTYRELSENS BERETNING
Generelt
Forbundets virksomhed har igen i det forløbne år primært bestået af afvikling af den planlagte
idrætsvirksomhed samt opfølgning af de på DMI visionskonference i september 1999, fremsatte ønsker fra forbundsforeningerne og af de på DMI repræsentantskabsmøde 2000 fremlagte og accepterede opgaver og mål for forbundets udvikling og virke frem til 2005, kaldet
”DMI VISION OG MÅL 2005”.

Opgave
DMI er specialforbund for biathlon orientering, feltsport og militær femkamp samt tværgående forbund for øvrige DMI idrætsgrene under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Det er derfor DMI’s opgave at støtte eliten i de tre idrætsgrene, som forbundet afholder DIF
danmarksmesterskaber i ved, bl.a. via Team Danmark at fremme den enkelte idrætsudøvers
muligheder for deltagelse på internationalt/landsholds niveau.
Det er også DMI’s opgave, gennem samarbejde med forbundets idrætsforeninger, at fremme
interessen for breddeidrætten i Forsvaret, herunder deltagelse i de af DMI og foreningerne
m.fl. planlagte aktiviteter, mesterskaber mv.

Vision
Deltagelse i såvel den tjenstlige, som den frivillige idræt er en væsentlig del af Forsvarets
virksomhedskultur.
DMI vil arbejde for, at alt personel i Forsvaret inkl. Hjemmeværnet er aktivt medlem af forbundets idrætsforeninger og derigennem bidrage til en god fysisk standard samt til den enkeltes fysiske, psykiske og sociale udvikling.
DMI vil arbejde for en styrkelse af både bredde- og eliteidrætten.
Kvalitet og effektivitet i Forsvarets idrætsaktiviteter skabes igennem et snævert samarbejde
imellem Forsvarets øverste ledelse, Center for Idræt (CFI), tjenestesteder, idrætsforeninger og
DMI.
DMI vil arbejde for én samlet ledelse af al idræt i Forsvaret.
DMI vil arbejde for en maksimal udnyttelse af det elektroniske medie og i sin kommunikation
med idrætsforeninger m.fl. primært bruge Forsvarets Intranet og internettet. Formidling af
tilmeldinger til stævner, resultatlister mv. vil fremover foregå på disse net. DMI oplysningsvirksomhed skal intensiveres, bl.a. ved oprettelse af og drift af en hjemmeside.
DMI græsrødder er idrætsforeningerne og deres medlemmer. DMI vil arbejde for en styrkelse
af foreningerne ved tilbud om konsulentbistand og –besøg, samt i samarbejde med bl.a.
idrætsudvalgene og foreningerne at yde støtte til gennemførelse af stævnevirksomheden.
DMI sekretariat skal styrkes til varetagelse af de nye og udvidede opgaver, til gavn for den
samlede idræt i Forsvaret.

Mål
DMI vil virkeliggøre sin vision ved
fastholdelse af aktivitetsniveauet, herunder tilpasse stævnestruktur og –udbud i takt
med udviklingen,
forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel,
opnåelse af placeringer i top 3 på europæisk plan indenfor de områder, hvor DMI er
specialforbund,

- 16 -

DMI ÅRSBERETNING 2002
-

-

støtte til aktiviteter, som kan fremme oprettelse af nye foreninger og øget medlemstilgang samt fastholdelse af nuværende medlemmer,
fremsættelse af forslag til en ny éntydig struktur for den tjenstlige og den frivillige
idræt i Forsvaret,
fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående og specialforbund under DIF,
udvidelse af kommunikationen med foreninger og udvalg samt informationen om DMI
aktiviteter mv. gennem forøget anvendelse af det elektroniske medie (hjemmeside
mv.),
nye tilbud til foreningerne og tilbud om konsulentbistand og –besøg fra forbundets
egne eksperter,
omlægning af sekretariatets arbejde til varetagelse af nuværende og nye opgaver, som
er forudset og
en sund økonomi, som sikrer muligheder for nye initiativer og bevarelse af en egenkapital svarende til minimum et års drift.

HVORLEDES OPFYLDES MÅLENE?
Efterfølgende er beskrevet, hvad forbundet i løbet af 2002 har arbejdet med for at opfylde de
opstillede mål.
Fastholdelse af aktivitetsniveauet, herunder tilpasse stævnestruktur og –udbud i takt
med udviklingen.
Til opfyldelse af dette mål, etableredes i december 1999 et ”Koordinationsudvalg”, bestående af forbundets 6 udvalgsformænd, kasserer og næstformand (formand) samt et bestyrelsesmedlem og med generalsekretæren som sekretær og i januar 2000 etableredes et ”Eliteudvalg”, bestående af DMI bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt en repræsentant fra Center
for Idræt.
Koordinationsudvalgets formål er at varetage den overordnede koordination af planlægning
og tilrettelæggelse af DMI samlede idrætsvirksomhed samt ressourcestyring af samme.
Med henblik på at opfylde dette formål har koordinationsudvalget besluttet/anbefalet/udvirket
følgende i 2002:
Besluttet at der skal udarbejdes en drejebog for samtlige idrætsgrene til brug for såvel
udvalg som arrangører. Drejebogen skal som minimum indeholde en ressourceplan,
Karsten Frandsen udleverede en model, som Fredericia Garnisons Idrætsforening anvender ved forbundets stævner. Nogle udvalg har udarbejdet en drejebog.
Besluttet at udvalgene til hvert stævne udpeger en kontaktperson udvalg/arrangør. Dette
foregår til en vis grad.
Anbefalet at udvalgene udvides med en ”økonomimand”, hvilket til en vis grad er sket.
Anbefalet at der i 2003 – som forsøg – ændres på præmierne i boldspil II’s stævner,
hvilket er sket.
At Jan Andersen vil være foreningerne behjælpelig med at få etableret alle foreninger på
Forsvarets Intranet. Pt. er 29 af forbundets 56 foreninger på dette net.
Udvirket at der nu, ved Karsten Frandsens hjælp, er udarbejdet en særdeles tentativ kalender for de kommende år, således at udvalgene/arrangørerne forinden endelig datofastlæggelse kan undgå sammenfald/sammenklumpning af forbundets stævner.
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Eliteudvalgets formål er at varetage forbundets interesser samt den almindelige sagsbehandling vedrørende elitens forhold med vægten lagt på de idrætsgrene, hvor DMI har status som
specialforbund (biathlon orientering, feltsport og militær femkamp,). Endvidere skal udvalget
bistå de øvrige DMI organer samt virke som kontaktled mellem DMI og Center for Idræt,
Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark, når det drejer sig om elitens forhold.
(Se eliteudvalgets beretning side 46).
Forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel.
DMI har i 2002 prøvet at sikre rimelige indkvarteringsforhold ved de mange idrætsarrangementer, bl.a. ved indkvartering på vandrehjem eller lignende, når der ikke har været militær
indkvartering til rådighed. Forbundet har således betalt indtil kr. 60,- pr. person til overnatning og deltagende foreninger har ydet resten.
I 2002 har forbundet bevilget foreningerne og udvalgene i alt kr. 277.900,- via projektkontoen
og der er forbrugt kr. 178,109,- i 2002, heraf beløb, som er bevilget i 2001.
Støtten omfatter køb af faldskærm, stepbænke, internationalt stævne i militær femkamp på
Bornholm, materiel til kondirum, havkajakker, løbebånd til kondirum, fægteinstruktørkursus,
udvikling faldskærm, cykel og stepmaskine.
Forbundets lånekonto anvendes også flittigt af foreningerne til indkøb af idrætsmateriel til
deres medlemmer – lånene er rentefri.
Opnåelse af placeringer i top 3 på europæisk plan indenfor de områder, hvor DMI er
specialforbund.
Opnåelse af placeringer i TOP 3 i Europa er umiddelbart opnåeligt i biathlon orientering.
Militær femkamp: ”Opnåelse af guldmedaljer på europæisk plan, individuelt som for hold på
både dame- og herresiden. På verdensplan at opnå placeringer indenfor top 3 individuelt og
for hold. Mulighederne er til stede med de nuværende aktive femkæmpere, hvor de individuelle topplaceringer er indenfor rækkevidde allerede i sæson 2003 og for hold i de kommen 2-3
år”.
Støtte til aktiviteter, som kan fremme oprettelse af nye foreninger og øget medlemstilgang samt fastholdelse af nuværende medlemmer.
Der er i 2002 oprettet 2 nye idrætsforeninger under forbundet, det er Ammunitionsryddernes
Idrætsforening, Ingeniørregiment, der har til huse på Amager og Lokalforsvarsregion Nordog Midtjyllands Idrætsforening, der har hjemsted i Aalborg.
Der har i 2001-02 været en medlemsfremgang på ca.
Der er udsat en ”præmie” til den forening, der i 2002 har opnået størst procentvise medlemsfremgang.
Fremsættelse af forslag til en ny éntydig struktur for den tjenstlige og den frivillige
idræt i Forsvaret
Med delegering af Forsvarets Idrætsvirksomhed til Forsvarsakademiet pr. 1. januar 2002, herunder bl.a. DMI’s støtte fra Forsvarskommandoen, anses dette forslag for gennemført.
Fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående og specialforbund under DIF.
Etablering af såvel koordinationsudvalget som eliteudvalget anses at være medvirkende til
såvel fastholdelse som udbygning af forbundets position. Endelig anses etableringen af specialudvalget pr. 20. april 2002 at være en styrkelse af de 3 danmarksmesterskabsidrætter, biathlon orientering, feltsport og militær femkamp.

- 18 -

DMI ÅRSBERETNING 2002
Udvidelse af kommunikationen med foreninger og udvalg samt informationen om DMI
aktiviteter mv. gennem forøget anvendelse af det elektroniske medie (hjemmeside mv.).
Som tidligere omtalt, så er der tiltag i koordinationsudvalget om støtte til foreningerne til oprettelse af adresse på Forsvarets Intranet.
DMI sekretariat er på såvel Forsvarets Intranet, som på det civile internet, og forbundet har
omsider fået etableret en hjemmeside, som der dog til stadighed foretages rettelser i.
Forbundets e-mail adresse er: dmif@dmif.dk og hjemmesiden kan findes på www.dmif.dk
Nye tilbud til foreningerne og tilbud om konsulentbistand og –besøg fra forbundets egne
eksperter.
DMI gennemførte ultimo januar 2002 3 orienteringsbesøg ved foreningerne med deltagelse af
foreningsformænd, foreningskasserere, idrætsofficerer/-befalingsmænd og tjenestestedschefer. Besøgene blev gennemført på Hærens Logistikskole i Aalborg, på Flyvestation Skrydstrup og på Svanemøllens Kaserne ved Center for Specialuddannelse. Der var god tilslutning
fra de berørte, og der er udsendt rapport.
Omlægning af sekretariatets arbejde til varetagelse af nuværende og nye opgaver, som
er forudset.
Der er i løbet af 2002 udarbejdet nye funktionsbeskrivelser for sekretariatets personale og pr.
1. oktober er sekretariatet bemandet som følger:
Vicegeneralsekretær 1:
Kaj Jensen
20 timer ugentligt
Vicegeneralsekretær 2:
Ivan Skov
20 timer ugentligt
Bogholder:
Hanne Puggaard
5 timer ugentligt
Generalsekretær:
Karl Sortberg
20 timer ugentligt
Kontortid: Mandag til fredag kl. 1000-1400.
En sund økonomi, som sikrer muligheder for nye initiativer og bevarelse af en egenkapital svarende til minimum et års drift.
På grund af et fald i medlemstallet er forbundets tilskud fra DIF i 2003 reduceret med 7,3% i
forhold til 2002. Det er dog lykkedes forbundet at bevare muligheden for iværksættelse af
såvel nye aktiviteter som bevarelse af en egenkapital svarende nogenlunde til et års drift.

ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
Der har været følgende ændringer i DMI styrelsesorganer, herunder DMI idrætsforeninger:
Idrætsforeningerne
Forbundet siger tak for samarbejdet til følgende forening, som er nedlagt i 2002:
Tønder Garnisons Idrætsforening.
Forbundet byder velkommen til følgende nye foreninger:
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet.
Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands Idrætsforening.
Bestyrelsen
Forbundet vil gerne sige tak for indsatsen til følgende bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter:
Oberst Nils Ove Jensen
Major Ivan Skov
Major Henrik G. B. Jensen
Chefsergent H. Erling Lundsgaard
Major Finn H. Rasmussen
Kaptajn Eddie A. Nielsen
Oberstløjtnant Gunner Ildor
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Forbundet byder velkommen til:
Generalmajor Karsten J. Møller
Major Keld Emil Damsgaard
Seniorsergent Ryan Laier
Major Tom Petersen
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Seniorsergent Karsten Frandsen
Major Jens Erik Lund
Følgende ledelsesmøder er afholdt i 2002:
1 repræsentantskabsmøde
4 bestyrelsesmøder
8 forretningsudvalgsmøder
2 koordinationsudvalgsmøder, hvor det ene var med deltagelse af udvalgsformændene for de enkelte idrætsgrene.
Udvalgene
Amatør- og Ordensudvalget og Hæderstegnsudvalget har ikke haft sager til behandling.
Forbundet byder velkommen til ny suppleant til Amatør- og Ordensudvalget:
Generalmajor Leif Simonsen
Forbundet vil gerne sige tak for indsatsen til følgende, som siden repræsentantskabsmødet
2002 er afgået fra udvalgene:
Boldspiludvalg II:
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen
Major Michael Noe
Feltsportsudvalget:
Chefsergent H. Erling Lundsgaard
Flerkampudvalget:
Major Eddie Nielsen
Idrætsudvalget:
Major Finn H. Rasmussen
Hæderstegnsudvalget:
Oberst Nils Ove Jensen
Lovudvalget:
Major Ivan Skov
Major Henrik G. B. Jensen
Dopingkontroludvalget:
Major Finn H. Rasmussen
Koordinationsudvalget:
Major Eddie Nielsen
Major Finn H. Rasmussen
Major Ivan Skov
Chefsergent H. Erling Lundsgaard
Eliteudvalget:
Major Ivan Skov
Chefsergent H. Erling Lundsgaard
Forbundet byder velkommen til:
Boldspiludvalg I:
Flyverspecialist Kenneth Møller Holm
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen
Civil Michael Christoffersen
Seniorsergent Jørn H. Christiansen
Boldspiludvalg II:
Oversergent Jens V. Nielsen
Oversergent Lasse Odgaard
Overkonstabel Lars Vandborg
Premierløjtnant Kristian Høy
Idrætsudvalg I:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Idrætsudvalg II:
Major Keld Emil Damsgaard
Skydeudvalget:
Flyverspecialist Anker Sewohl
Specialudvalget:
Major Tom Petersen
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Hæderstegnsudvalget:
Lovudvalget:
Dopingkontroludvalget:
Koordinationsudvalget:

Eliteudvalget:

-

Generalmajor Karsten J. Møller
Seniorsergent Karsten Frandsen
Major Peter Farver
Major Tom Petersen
Major Tom Petersen
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Major Keld Emil Damsgaard
Seniorsergent Karsten Frandsen
Kaptajn Mona Rasmussen
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen

DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har i 2002 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Margit Buhl er kontaktperson til DIF Breddeidrætsudvalg, DIF kontaktperson til DMI er Preben Staun.
DMI formand og næstformand repræsenterede forbundet ved DIF Årsmøde 4. maj 2002 og
DMI formand og kasserer repræsenterede forbundet ved DIF Budgetmøde 25. – 26. oktober
2002.
DMI sekretariat har deltaget i sekretariatsledermøder i DIF samt møder vedr. DIF ITvirksomhed, herunder oprettelsen af DMI hjemmeside.
Efter ansøgning til DIF er DMI blevet støttet med en portion (kr. 15.000,-) af TUBORGFONDETS donation til DIF. Beløbet – der var øremærket til det internationale stævne i militær femkamp på Bornholm - blev anvendt til at tilføre stævnet ”det sidste afgørende pift”,
ikke mindst på det sociale område.

DMI kasserer, orlogskaptajn Kent Ravn, modtager Tuborgfondets donation på
15000 kroner ombord på Tuborgs skib ”Madonna”
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TEAM DANMARK
DMI formand har deltaget i flere dialogmøder arrangeret af Team Danmark, ligesom formanden også har fulgt udviklingen efter KPMG-rapporten om ”Eliteidrætten i Danmark” – en
rapport der i stor udstrækning omhandler Team Danmarks virke.
DMI generalsekretær har deltaget i Team Danmark Temakonference 12. april 2002.
DMI er igen i 2003 blevet støttet af Team Danmark, det er i lighed med tidligere år landsholdet i militær femkamp, som i løbet af 2003 modtager:
Kr. 60.000,- til træningslejr for herrelandsholdet
kr. 40.000,- til træningslejr for damelandsholdet og
kr. 20.000,- til træneruddannelse.
SPECIALFORBUND
DMI har i 2002 igen – på det administrative plan – samarbejdet med Dansk OrienteringsForbund (DOF), idet DMI udsender indbydelser til danmarksmesterskaberne i biathlon orientering og feltsport til foreningerne under DOF (ca. 100 foreninger). Der er også mange DMI
foreninger, som er medlem af DOF med det antal medlemmer, som dyrker orienteringssporten.
DMI’s samarbejde med Dansk Fægte-Forbund foregår mest gennem DMI fægteudvalg (se
fægteudvalgets beretning), selvom formanden, Hans Henrik Blumensaadt ikke længere er
medlem af fægteforbundets bestyrelse. Formanden for fægteforbundet overværer sædvanligvis også DMI forbundsmesterskaber i fægtning.
Samarbejde med øvrige forbund foregår mest på foreningsplan.
IDRÆTSMÆRKET
DMI er fra og med 1. januar 2003 ikke længere B-medlem i Idrætsmærket, det samme gælder
Dansk Handicap Idræts-Forbund, Dansk Politi-Idræts Forbund, Beredskabsstyrelsen og Dansk
Arbejder Idrætsforbund.
Idrætsmærket videreføres nu af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Dansk FirmaIdrætsforbund og Forsvaret.
DOPINGKONTROL
I 2002 er der i Forsvaret foretaget dopingkontrol af Anti Doping Danmark som følger:
3 udøvere ved træning den 16. januar 2002 på Aalborg Kaserne – alle prøver OK.
4 udøvere ved træning den 28. februar 2002 i Vordingborg – 3 prøver umiddelbart OK,
en prøve udviste en forhøjet T/E-ratio>6, hvilket vil sige, at der ifølge IOC’s regler er
behov for yderligere analyser. Der er foretaget yderligere kontrol af den pågældende idrætsudøver og de tre urinprøver samt analyseresultater fra isotop-ratio-massespektrometri målinger indikerede, at udøverens naturlige T/E-ratio er forhøjet og indikerer ikke
brug af testosteron. DIF’s Dopingudvalg har udfærdiget et Medical Certificate til den
pågældende idrætsudøver.
4 udøvere ved danmarksmesterskaberne i militær femkamp den 24. maj 2002 i Rønne –
alle prøver OK.
Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt Anti Doping Danmark har kunnet få adgang til
Forsvarets etablissementer for at foretage uanmeldt dopingkontrol.
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Gennem Forsvarets Idrætsudvalg har DMI udvirket følgende, som er optaget i DIREKTIV
FOR IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET (FKODIR PS.491-1 2002-11):
”DMI er i sin egenskab af specialforbund under DIF omfattet af DIF lovregulativ vedr. doping, herunder dopingkontrol. Dopingudvalget under DIF har kompetence til at foretage
uanmeldte kontrolbesøg i træningslokaler mv. samt under nationale og internationale konkurrencer.
DIF dopingkontroludvalg bemyndiges derfor adgang til alle Forsvarets trænings- og idrætsfaciliteter samt til nationale konkurrencer.
Adgangen kan ske ved henvendelse til den pgl. myndighed, der er indehaver af de træningsfaciliteter eller vært ved den idrætskonkurrence, som DIF ønsker at besøge. Adgangen skal finde sted under behørig hensyntagen til bestemmelserne herfor.
Adgangsbemyndigelsen til Forsvarets idrætsfaciliteter mv. gælder kun under fredstidsberedskab, idet det dog skal bemærkes, at visse antiterrorberedskabsgrader kan udelukke besøg.
Fsva. dopingkontrol i forbindelse med DMI medlemmers deltagelse i internationale konkurrencer har Forsvarsakademiet, Center for Idræt ansvar for at yde DIF dopingudvalg den
nødvendige bistand”.
FORSIKRING
Spørgsmålet om forsikringer af forskellig art bliver ofte rejst af DMI idrætsforeninger/udøvere, derfor gengives følgende fra major Peter Farvers indlæg på DMI orienteringsbesøg
primo januar 2002.
”Når vi taler om den enkelte sportsudøver står der i DMI bestemmelser, at udøvelsen sker på
eget ansvar. Tilskadekomst er således ikke dækket af nogen form for kollektiv forsikring. Såfremt man ønsker at forsikre sig, anbefales det, at den enkelte tegner en privat fritids- ulykkeforsikring/sports-ulykkeforsikring.
Dette gælder for den enkelte sportsudøver. For personer der arbejder for den enkelte idrætsforening (ansatte eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller øvrigt personale i deres arbejde for foreningen) gælder det, at de er dækket af den kollektive forsikring som
DIF har tegnet med Alm. Brand. Der skelnes ikke mellem lønnet og ulønnet arbejde.
De kollektive forsikringer omfatter:
Ansvarsforsikring.
Arbejdsskadeforsikring.
Kollektiv ulykkesforsikring.
Retshjælpsforsikring.
Kollektiv rejseforsikring.
Såfremt de omtalte personer optræder som almindelige idrætsudøvere, er de ikke omfattet af
de nævnte forsikringer.
Forsikringer som kan være aktuelle for den enkelte idrætsforening, men som skal tegnes seperat:
Løsøreforsikring (inventar, materiel i f.m. brand-, tyveri- og vandskade).
Kollektiv ulykkesforsikring (dækker alle foreningens medlemmer i f.m. udøvelse af idræt).
Som det fremgår, er det tale om helt ”civile” forsikringer, hvilket er helt i tråd med princippet
om, at idræt der dyrkes i DMI/forenings regí er uden for det militære system.
Det eneste tilfælde, hvor det militære system kan blive aktuelt i f.m. forsikring er, såfremt der
anvendes militært materiel og dette forvolder skade (funktionsfejl)”
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DIF’s forsikring er tegnet sammen med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger i Alm. Brand
og fra og med sidste år har DIF’s specialforbund betalt ca. halvdelen af DIF’s præmie. For
DMI’s vedkommende med følgende beløb:
i 2002
kr. 33.210,i 2003
kr. 45.188,Endelig har DMI gennem Forsvarets Idrætsudvalg udvirket følgende, som er optaget i DIREKTIV FOR IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET (FKODIR PS.491-1 2002-11):
”Forhold vedrørende transport.
Til brug for afvikling af transport i forbindelse med idrætsarrangementer foreligger der en
generel dispensation fra FIF HRN 202-050 punkt 106. Det er tilladt ved idrætsarrangementer, hvor der deltager civile sportsudøvere og benyttes civile officials (ikke ansatte i Forsvaret), at yde disse transport i nødvendigt omfang. Tilskuere m.v. må ikke tilbydes transport.
Ansvaret for, at disse retningslinier efterleves, påhviler den for det pågældende idrætsarrangement udpegede leder.
I forbindelse med transport til og fra idrætsarrangementer påhviler ansvaret for, at ovenstående retningslinier efterleves, den pågældende tjenestestedschef for det tjenestested, som stiller køretøjet til rådighed”.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI INFORMATION er desværre kun udkommet med et nummer i 2002 – sekretariatet beklager meget, at de planlagte fire numre ikke er udkommet, men da sekretariatet foretager
såvel redigering som lay out har der ikke været kræfter nok til stede. Det tilstræbes at der i
2003 vil blive sendt fire numre på gaden.
Bladet forfattes stort set af forretningsudvalgsmedlemmerne, idet de refererer samtlige finaler
for så vidt angår den sportslige afvikling. Sekretariatet benytter i nogen udstrækning bladet til
formidling af meddelelser, ligesom forbundets stævnekalender og omtale af det årlige repræsentantskabsmøde også bringes.
DMI korresponderer med idrætsforeningerne og forbundets ledelse over Forsvarets Intranet
(FIIN), og med de civile institutioner på internettet. Der er dog stadigvæk mange skrivelser
mv., som ikke findes elektronisk, så disse må sendes som almindelig post.
Af forbundets 56 foreninger er 29 på FIIN.
DMI er nu på internettet med en hjemmeside, som i skrivende stund er under tilretning.
Forbundets e-mail adresse er: dmif@dmif.dk og hjemmesiden kan findes på www.dmif.dk
ANDRE FORHOLD
Medlemsregistrering
På repræsentantskabsmødet 2002 blev det vedtaget at opkræve en krone i kontingent pr. ordinært medlem i forbundets foreninger. Således foranlediget har DMI sendt et anmeldelsesskema til samtlige foreninger om at indsende ordinært medlemstal til forbundet. Den normale
rapportering til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) er fortsat, dog således at foreningerne kan
rapportere via internettet ved hjælp af et brugernavn og en adgangskode.
Rapporteringen til såvel DIF som DMI er pr. 31. december 2002 og termin for rapportering er
pr. 31. januar 2003. I skrivende stund kan det konstateres, at kun 35 af foreningerne har overholdt denne dead-line og sekretariatet er nu i gang med at udsende rykkere til de manglende
foreninger.
Sidste år var der et par foreninger, som ikke nåede at komme med i DIF’s registrering, et forhold der betød, at tilskuddet fra DIF ikke blev så stort som det kunne være, idet der i fordelingen af midler indgår såvel antal foreninger som antal medlemmer.
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Indsendelse af årsberetning
Idrætsforeningerne anmodes igen i år om at indsende den i forbundets love § 8 nævnte årsberetning, indeholdende
Kortfattet redegørelse om virksomheden,
Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasserer og
sekretær,
Foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnummer og mailadresse og
Foreningens årsregnskab.
DMI skal dog snarest underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse, postgiro-/bankkontonummer, telefonnummer og mailadresse.
22 af forbundets 56 foreninger efterkom i 2002 ovennævnte indsendelse af årsberetning.
Tilmeldinger til stævner
Tilmeldingerne, som sendes til DMI sekretariat skal udfyldes i overensstemmelse med anvisningerne på tilmeldingsblanketten.
Husk: GRAD/TITEL – SAMTLIGE FORNAVNE (skrevet helt ud) OG EFTERNAVN og der
hvor det er påkrævet også CPR nr. (6 første cifre).
Skriv tydeligt og husk idrætsforeningens navn – undertiden modtages tilmeldinger, hvor man
kun kan identificere afsenderen på kuverten.
Fremsend tilmeldingen til tiden – det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at en stor
del af tilmeldingerne modtages efter tidsfristens udløb med deraf følgende ekstra arbejde for
udvalg og arrangør – der er dog sket en forbedring i forhold til 2001.
På given foranledning må det igen indskærpes, at det er foreningernes pligt at kontrollere, at
de deltagere, der tilmeldes forbundets arrangementer er opgivet med korrekt alder mv. samt at
de rent faktisk er ordinære medlemmer af foreningen, jf. ”DMI love og bestemmelser mv.”
side 310 og 311 pkt. 29. og 30. Hvis disse krav ikke overholdes, er deltagelsen ulovlig og evt.
vundne præmier mv. vil blive inddraget.
Det anbefales derfor, at idrætsforeninger/holdledere kontrollerer deltagernes medlemskab
forinden fremsendelse af tilmeldingsskema – en kontrol der heldigvis synes at blive udført
væsentlig bedre end tidligere.
Udeblivelser
Udeblivelser er alle stævners svøbe og der er desværre stadigvæk for mange af dem. I ”DMI
love og bestemmelser mv.” side 311 og 312 pkt. 32., 33. og 34. er klart beskrevet når der er
tale om udeblivelse. Det betyder, at også sene afbud, hvis de ellers kan dokumenteres må accepteres – et forhold, som udvalg og arrangører ikke altid er opmærksom på.
Afbud meldes stort set altid til DMI sekretariat – også når det er efter tilmeldingsfristens udløb – sekretariatet henviser så til det udvalgsmedlem, som har med det pågældende stævne at
gøre, undertiden også til arrangøren. Normalt foregår dette smertefrit, men somme tider kan
man ikke få kontakt til hverken udvalg eller arrangør, hvilket er særdeles uhensigtsmæssigt.
Sekretariatet har da også foreslået udvalgene, at der op til hvert stævne oprettes en sikker afbudstelefon og at nummeret angives i stævneprogrammet.
Det skal nævnes, at en del af de bøder for udeblivelser der er idømt i 2002 – på trods af flere
rykkere fra sekretariatet - endnu ikke er betalt.
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Medlemskontrol
DMI har ved en bestyrelsesbeslutning besluttet der skal foretages medlemskontrol ved forbundets arrangementer.
I indbydelsen til samtlige stævner angives, at der vil blive foretaget medlemskontrol og at det
er idrætsforeningerne, der skal dokumentere, at deltagende idrætsudøvere er ordinære medlemmer af foreningen og dermed kan starte i DMI forbundsmesterskaber.
Kontrollen foretages stikprøvevis og er blevet lempet lidt i løbet af 2002. Indledningsvis rettes
henvendelse til DMI sekretariat, som administrerer indeholdelse af den kontingent til foreningerne, der opkræves via det enkelte medlems løn. Se ”DMI love og bestemmelser mv” side
409 til 411 vedr. kontingentindeholdelse. Foreningsmedlemmer, som betaler kontingent på
anden vis end den her beskrevne er således ikke under sekretariatets vinger.
Sekretariatet har ofte foreningsmedlemmer, som ønsker at melde sig ud, hvilket nægtes, idet
der henvises til den forening, som de er medlem af, hvis ellers dette er muligt. Det kan nemlig
kun lade sig gøre, når foreningerne har fulgt henstillingen om at anvende et ørebeløb, svarende til idrætsforeningernes KREKO nummer. Se ”DMI love og bestemmelser mv” side 409 til
411 vedr. kontingentindeholdelse. Ved disse henvendelser slås endvidere fast, at DMI ikke
har enkeltmedlemmer – kun foreninger.
Foreningernes interne postdistribution
Sekretariatet får ofte henvendelse fra foreningerne vedr. manglende stævneindbydelser (ca. 34 pr. stævne). Det er normalt foreningernes udvalgsformænd, der henvender sig, og sekretariatet fremsender naturligvis en ny indbydelse – enten som almindelig post eller pr. mail –
men gør samtidig opmærksom på, at indbydelsen er udsendt til samtlige foreninger den og
den dato. Denne fremgangsmåde er imidlertid ikke altid hensigtsmæssig, idet sekretariatet
ikke kan og ikke skal kontrollere om henvendelsen er fra en udvalgsformand – et forhold der
undertiden betyder, at der kommer flere tilmeldinger fra samme forening til det samme stævne og ikke alle tilmeldinger er legale.
Til de foreninger, som ikke er på FIIN, sendes indbydelserne som almindelig post.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i det forløbne år anstrengt sig for at betjene forbundets foreninger, bestyrelse
og udvalg efter bedste evne og med idrætsvirksomheden som første prioritet, selvom det har
været svært, og alle er desværre ikke blevet serviceret lige godt, et forhold sekretariatet er
blevet gjort opmærksom på.
Årsagen hertil er, at forbundet har flere opgaver end nogensinde, stort set alle sager lander i
sekretariatet og her bliver de så behandlet/renskrevet/formuleret/forfattet/redigeret etc. etc.
inden de er tjenlige til videre brug.
Med en omlægning af sekretariatets opgaver pr. 1. oktober 2002 samt ansættelse af en ekstra
medarbejder ser sekretariatet frem til bedre service over for alle i det kommende år.
Regnskabsfunktionerne er blevet varetaget uden problemer og igen på professionel vis af
Hanne Puggaard. Sekretariatet og især idrætsforeningerne er også blevet støttet af Elly Due,
som indtil 30. september 2002 varetog foreningernes indeholdelse af kontingent over lønnen
på særdeles flot vis. Hjertelig tak til Hanne og Elly!!
Endelig skal nævnes, at samarbejdet med det af forbundet gennem mange år benyttede revisionsfirma har fungeret upåklageligt.
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BOLDSPILUDVALG I
BADMINTON
Af major Torben L.Jensen.
Forbundsmesterskaberne blev i 2002 afviklet over 3 runder bestående af kvalifikationsstævner i VEST, 2 kredsstævner og 1 finalestævne, der blev spillet tirsdag den 9. april 2002 med Slagelse &
Næstved Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Kvalifikationsstævne ØST blev i henhold til princippet om at begrænse antallet af stævner aflyst på grund af for få deltagere.
Turneringerne blev hovedsageligt afviklet efter de samme principper som i 2001, hvilket betyder, at puljeprincippet blev anvendt i
alle rækker ved finalestævnet og i det omfang tilmeldingerne tillod
det ved kredsstævner og kvalifikationsstævner. Den indførte Brække i herre seniorrækkerne blev også i år spillet helt igennem til
finalestævnet.
Deltagerantallet var højere end i 2001, idet antallet af tilmeldte singler og doubler steg med
23. Stigningen var markant i singlerne i ØST, mens det var doublerne, der bidrog i VEST.
Der blev ved finalestævnet spillet i alle 13 rækker. Afviklingen fungerede perfekt og blev
afsluttet med samlet præmieoverrækkelse.
Antallet af tilmeldte singler/doubler udgjorde følgende:
Singler
ØST
38 (27)
VEST
78 (78)
I ALT
116 (105)
Tallene i parentes er fra 2001.

Doubler
41 (39)
66 (56)
107 (95)

I alt
79 (66)
144 (134)
223 (200)

Fra finalestævnet i badminton på Antvorskov Kaserne med Slagelse og Næstved
Garnisons Idrætsforening som arrangør.
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BORDTENNIS
Af major Kaj Ove Bendixen.
DMI forbundsmesterskaberne blev i år 2002 afviklet den 4. og
5. april på Flyvestation Skrydstrup med Idrætsforeningen
Flyvestation Skrydstrup som arrangør. Selve stævnet blev
gennemført i Vojens hallerne hvorimod kammeratskabsaften
og indkvartering var henlagt til flyvestationen. Grunden til
den sene afvikling af forbundsmesterskaberne (i forhold til
tidli-gere år) skyldes den megen øvelsesaktivitet omkring de
"nor-male" afviklingstidspunkter i marts. Selvom vi fra udvalgets side havde forsøgt at tage højde for ovennævnte øvelsesaktivitet kunne vi i år notere
det laveste deltagerantal i mands minde, nemlig 55 herrer og 2 damer imod normalt ca. 100
deltagere.
Som noget nyt blev der i år spillet i en super veteranrække startende fra 58 år. Efter de første
erfaringer med denne række ser det ud til, at det er en række der er kommet for at blive.
Da der kun var tilmeldt 2 i damerækken, valgte de to piger at deltage i herre seniorrækken. Et
valg der skulle vise sig at give problemer for en hel del af herrerne, idet den ene af pigerne
nåede frem til finalen hvor hun "desværre" tabte, men med en flot andenplads blev der lagt op
til ekstra træning til drengene inden næste forbundsmesterskaber.
Stævnet blev gennemført efter de nye regler hvor hvert sæt "kun" går til 11, men der spilles
derimod bedst af 5 sæt. Bolden var også blevet lidt større helt præcis 2 mm i omkreds. De
næste regelændringer, der kan ventes til næste års mesterskaber, er de nye serveregler, som
nok kan volde problemer for enkelte af spillerne. Udvalget vil udsende de nye regler sammen
med indbydelsen til næste års stævne.
Et af de faste holdepunkter i forbundsmesterskaberne i bordtennis er kammeratskabsaftenen,
hvor gamle historier og oplevelser blev genopfrisket eller pyntet lidt op. En aften vi alle ser
frem til og altid nyder i fulde drag.

DMI forretningsudvalgsrepræsentant, seniorsergent Margit Buhl, overrækker præmier
ved forbundsmesterskaberne i bordtennis, som blev afviklet på Flyvestation Skrydstrup
med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup som arrangør.
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Resultaterne af dette års mesterskaber fremgår af DMI`s resultatliste, så tilbage står "kun", at
takke Flyvestation Skrydstrup for et velgennemført arrangement og i særdeleshed de dygtige
ledere og hjælpere, stævneleder Finn T. Simonsen, superhjælper Torben Bro og de to skriverkarle Lars Andersen og Torben Sommerset for et særdeles flot gennemført arbejde ved dette
års forbundsmesterskaber...TAK.
GOLF
Af major Claus Pieler.
Forbundsmesterskaberne i golf blev afviklet på henholdsvis Korsør Golf Klub’s og Sorø
Golfklub’s baner den 29. og 30. august med Brødeskov Kasernes Idrætsforening og Slagelse
og Næstved Garnisons Idrætsforening som arrangør. Deltagerne var denne gang indkvarteret
på Kongskilde Friluftsgård (vandrerhjem) ved Sorø, idet det ikke var muligt at blive indkvarteret på Antvorskov Kaserne.
2002 er et specielt år for golfen under DMI, da vi i år kunne fejre 25 års jubilæum for afholdelse af forbundsmesterskabet. Således deltog der i alt 129 deltagere fra 28 idrætsforeninger,
det største antal deltagere nogensinde.
Begge baner var en god test af spillernes formåen, idet de var meget forskellige og varieret i
sværhedsgrad, således man havde brug for al værktøjet i bagen.
Vinderne ved forbundsmesterskaberne i golf, der
blev afviklet på henholdsvis Korsør Golf Klubs og
Sorø’s baner med Brødeskov Kasernes Idrætsforening og Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening som arrangører.
Rune Bak, Kongens Artilleriregiments Idrætsforening genvandt det individuelle mesterskab for
herrer med A. L. Nielsen,
Livgardens Idrætsforening som runner up.
Mesterskabet for damer blev igen vundet af Kit Vibe-Hastrup, Idrætsforeningen Varde Garnison, men som tidligere år var der få deltagere i damerækken, kun 7. Så Idrætsforeningerne må
gøre en ekstra indsats for at få flere damer til at deltage i forbundsmesterskabet. Udvalget har kendskab til at der en hel del flere damer, som er ansat i Forsvaret, der spiller golf, men som ikke tør stille op til mesterskabet.
I ungseniorrækken var det igen Jørn Berthelsen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup, der vandt foran Michael Christoffersen, Søværnets Idrætsforening Korsør.
Og så det var en gammel kending i DMI regi, der tog sig af seniormesterskabet, nemlig Ole Faust, Søværnets Idrætsforening København foran sidste års vinder John Grusgaard, Søværnets Idrætsforening København. Under præmieoverrækkelsen blev det spøjst antydet, at pensionister har mere
tid til at spille golf og dermed bedre kunne spille op til deres handicap end tjenestegørende!!
Men Ole har vundet flere forbundsmesterskaber i DMI golfregi, idet han tidligere også har
vundet både i herrer og ungsenior, så han har nu præsteret at vinde i alle 3 rækker igennem
årene.
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Holdmesterskabet for dame-/herrerækken blev vundet af Kongens Artilleriregiments Idrætsforening 1 foran Livgardens Idrætsforening 1, og senior-/ungsenior-rækken blev vundet klart
af Søværnets Idrætsforening København foran Søværnets Idrætsforening Korsør, da holdet
bestod af de 2, der blev nr. 1 og 2 i seniorrækken.
Forbundsmesterskabet vil i 2003 blive afholdt den 28. og 29. august på henholdsvis Haderslev
Golf Klub’s og Toftlund Golfklub’s baner med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup,
som arrangør.
TENNIS
Af oberstløjtnant Niels J.Bundgaard.
Årets forbundsmesterskab i tennis var – efter sidste års forsøg med stævne i september - igen
flyttet tilbage til august måned.
Stævnet, der blev afholdt på Kolding Ketchercenter den 21. og 22. august var forbilledligt planlagt og gennemført af Fredericia Garnisons
Idrætsforening, der ud over egne ressourcer havde allieret sig med
næstformanden i Kolding Tennisklub, der medvirkede til en meget
professionel afvikling af turneringeen.
Vejret var rigtig dansk sommer, det næsten nye tennisanlæg var imponerende, god indkvartering i Fredericia, således at repræsentan-terne
for hver idætsforening delte kvarter, og der var massiv tilslutning til
den tilrettelagte kammeratskabsaften i sergentmessen med festmid-dag
– alt sammen noget, der medvirkede til den meget fine atmosfære omkring afvikling af de mange spændende tenniskampe.
Der var i år 50 deltagere i herrerækkerne, hvilket er noget nær det maksimale antal, når stævnet søges afviklet over to dage. Stævnet kunne som planlagt afsluttes torsdag eftermiddag
med kåring af DMI mestre i såvel single- som doublerækkerne.
Gennemførelsen skete uden skader selv om nogle spillere, der var dygtige nok til både at nå
finaler i single- og doublerækker, fysisk blev testet til toppen af deres ydeevne.
Veteranrækken har udviklet sig til rækken med flest deltagere, og her har vi de sidste år set, at
nye og yngre spillere er rykket op fra oldboysrækken slå tidligere mestre hurtigt ud af turneringen, hvilket har fået nogle veteraner, der nærmer sig pensionsalderen, til ”i krogene” at tale
om at man bør overveje muligheden af at etablere en ”super-veteranrække”, således at vore
ældste kollegaer og de af Forsvarets pensionister, der fortsat ønsker at forblive aktive i DMIregi kan motiveres til deltagelse i forbundsmesterskaberne.

BOLDSPILUDVALG II
GENERELT
Af seniorsergent Ryan C. Laier, formand.
Som nyvalgt formand i et udvalg, der har stævner fordelt over hele året, kan det være svært at
samle op på alt, men med god support fra den tidligere formand mener jeg selv, at jeg er godt
i gang. Det har dog været et hektisk idrætsår med mange nye opgaver, og med et fortsat formandskab for fodbold var det et meget travlt efterår for mig. Men med god støtte fra udvalgene og arrangørerne har vi efter min opfattelse fået afviklet særdeles gode stævner med en høj
kvalitet. Dette skal dog ikke være en sovepude. Da der konstant sker udvikling, såvel tjenstligt som sportsligt, må udvalgene hele tiden se fremad om der er ting vi kan gøre bedre, for
såvel deltagere, arrangører og DMI.
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Et fælles træk jeg syntes at have oplevet ved finalestævner i år 2002 er, at mange sætter kammeratskabet meget højt, hvilket jeg opfatter som noget særdeles positivt, og som vi må værne
om. Sidst oplevet ved håndbold, hvor Nyborg-hallerne var centrum for alle aktiviteter, såvel
kampe, kammeratskabsaften som overnatning. Dette er måske en afviklingsform vi i boldspil
II må se mere på i fremtiden for på en nem måde at kunne underbringe så mange deltagere.
Generelt set har der inden for boldspil II som helhed været ca. samme antal deltagere i 2002
som 2001, hvilket må betragtes som tilfredsstillende, omend der fortsat er plads til flere. Sluttelig vil jeg takke deltagere, foreninger og de 3 udvalg under boldspil II for året der gik og
håber, at 2003 vil give alle gode oplevelser med vores fælles idræt.
FODBOLD - INDENDØRS
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Til turneringen var der tilmeldt følgende:
ØST
VEST
Tilmeldte
Deltog
Tilmeldte
Deltog
Kvinder
2
1 Ved finale
5
5
Senior
9
8
19
19
Yngre old boys
10
9
12
10
Ældre old boys
7
7
10
9
Veteran
5
4
4
4
Som det ses var der også i år afbud i forhold til tilmeldingen, men alle med undtagelse af IFV
veteraner meldte afbud i god tid før stævnet. En udeblivelse uden afbud er til stor irritation for
arrangør og deltager.
Efter min faste overbevisning skal der sendes en bøde til Idrætsforeningen for Forsvaret i
Vedbæk for udeblivelse.
Sammenfatning på turneringen 2002 må være:
At afbud fortsat ikke kan undgås.
Udvalget har nu ved kvalifikationsstævner og finale en
reserveplan som er tilgængelig for arrangører, så de
med kort varsel kan lave ny spilleplan ved afbud/udeblivelse.
Fodboldudvalget skal fortsat føre nøje tilsyn med planlægning/afvikling af stævner. Dette blev i år bekræftet
ved kvalifikationsstævne ØST, hvor stævnelederen blev
syg og reservepersonellet var ikke helt klar med spilleplaner, men efter et kort summemøde mellem den nye stævneleder, Bjarne Pedersen, og undertegnede kom stævnet i gang og forløb uden problemer.
Der blev igen i år kun spillet over to dage i såvel ØST som VEST. Udvalget valgte at flytte et
antal seniorhold fra vest til kvalifikationsstævne ØST på grund af stor forskel i antal tilmeldte
hold ØST/VEST. Dette gav i øvrigt ingen problemer, så det er klart en model udvalget vil
anvende igen for at få den rette fordeling af holdene.
I kvinderækken vil udvalget næste år forsøge med en samlet kval. for at undgå afbud til finalestævnet.
Udvalget vil se på varighed for omkampe ved kval. stævner (10 minutter ser ud til at være for
lang tid).
Fodboldudvalget har fastsat finalestævnet i fodbold – indendørs 2004 til 4. februar med Flyvestation Skalstrups Idrætsforening som arrangør.
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FODBOLD – UDENDØRS
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Hermed fremsendes referat af udefodbold 2002. Der må i år desværre konstateres en tilbagegang i antal tilmeldte hold. (Senior 11 hold, old boys 10 hold, ældre old boys 11 hold og
kvinder 6 hold). Hvor årsagen skal findes kan være lidt svært at se, det er dog sikkert at, hvis
de der forsøgte tilmelding efter anmeldelsesfristen havde været ude i tide havde antal tilmeldte været på niveau med de tidligere år, så her en kraftig opfordring til foreningerne:
”Få nu disse invitationer ud til fodboldfolket så vi får alle med til tiden”.
Der blev i år på grund af færre hold end 2001 kun spillet få 1. runde kampe og der var således
fortaget lodtrækning til 2. runde ved turneringsstarten. Da turneringen var behæftet med lige
så mange afbud som tidligere, gav det generelt en lidt dårlig afvikling. Dette forhold har været
drøftet i udvalget og en ny afviklingsform vil måske blive anvendt næste år.
Finalestævnet blev afviklet af Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening på B73 Boldklubs baner. Selve afviklingsformen var planlagt som tidligere år med 6 kvinde og 6 ældre old
boys hold den 24. og 25. september og senior og old boys med 3 hold den 25. september. Selve finalestævnet var også behæftet med afbud (1 hold kvinder, 2 hold ældre old boys og en
udeblivelse i yngre old boys), som betød ændringer. Ved kvinder og ældre old boys var afbudene kendt, så der inden stævnet kunne laves ny plan. Hvad angår yngre old boys er det meget
uheldigt, at det er arrangøren der på dagen skal kontakte en finaledeltager for at konstatere, at
de ikke kommer.
Der var også i år arrangeret kammeratskabsaften den 24. september på Antvorskov Kaserne.
Ca. 90 deltagere og hjælpere deltog i arrangementet, der som vanligt gav deltagerne muligheder for en god snak om førstedagens kampe. Deltagerne var indkvarteret på vandrerhjem i
Slagelse på grund af mangel på kvarterer på kasernen, en løsning som fremover også kan blive nødvendig for at få afviklet vores stævner.
Arrangøren af stævnet år 2002, Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening, med konkurrenceleder, seniorsergent Jens V. Nielsen i spidsen, fortjener megen ros, for trods de mange ændringer kan der ikke sættes en finger på selve afviklingen. Også ros til Slagelse og
Næstved Garnisoners Idrætsforening for at have skaffet sponsorpræmier fra DANSKE
BANK, de faldt i deltagernes smag. Fodboldudvalget vender meget gerne tilbage med stævner
ved Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening.
Sammenfatningen på turneringen i år er, som tidligere nævnt, at udvalget undersøger om der
kan laves en turnering, der i højere grad kan tage højde for de afbud, som vi åbenbart ikke kan
undgå.
HÅNDBOLD
Af oversergent Mikkel A.Sabroe
Året 2002 blev et lidt anderledes år for håndboldudvalget, idet man af praktiske årsager havde
valgt at flytte stævnerne fra starten af året til slutningen af året, samt at man grundet et faldende antal tilmeldte til old boys rækken, stod med en begrundet mistanke om at skulle lukke
rækken.
Men heldigvis skulle det ikke gå sådan, året 2002 blev en sportslig succes.
Desværre startede det ikke sådan, da man grundet svigtende tilmeldinger var nødsaget til at
aflyse et kvalifikationsstævne for herre senior. Men otte spillelystne hold gik til stålet fra første fløjt og efter nogle underholdende kampe stod man med 4 finalehold.
Selve finalestævnet blev ligesom kvalifikationsstævnet afviklet i Nyborg hallerne med Odense Garnisons Idrætsforening som arrangør, og begge stævner blev under kyndig ledelse af
oversergent Winther-Jacobsen gennemført med sådan en professionalisme at det var to meget
velgennemførte stævner.
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Old boys rækken blev gennemført som en alle mod alle og det gav en masse underholdende
kampe og nogle små resultatmæssige overraskelser undervejs, men i den sidste ende stod
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup som en fortjent vinder.
Kvinderækken blev afviklet med puljekampe den første dag og placeringskampe den anden
dag. Her var Idrætsforeningen Flyvestation Karup igen lettere suveræne og vandt rækken efter
finalesejr over et kombineret hold fra Fredericia/Haderslev Garnisons Idrætsforening.
Herre seniorrækken blev efter en masse flot håndbold fortjent vundet af Livgardens Idrætsforening, der i finalen slog Trænregimentets Idrætsforening i en kamp spillet i højt tempo med
stor underholdningsværdi.
Håndbold finalestævnet var socialt en kæmpesucces. 160 mennesker til kammeratskabsaften i
cafeteriet i Nyborghallerne og efterfølgende overnatning på madrasser i hallen og omklædningsrum. En stævneform vi i håndboldudvalget vil forsøge at videreføre ved fremtidige
stævner, da vi mener dette er måden at afholde et stævne på.
På det sportslige område er vi blevet opmærksomme på, at turneringsformen for kvinder
trænger til en lille justering. I fremtiden vil vi forsøge at afvikle turneringen som alle mod
alle, med spilletiden justeret efter antal tilmeldte hold. En turneringsform som også old boys
rækken vil blive afviklet efter, altså flere kampe, men kortere spilletid per kamp. Herre senior
rækken vil bestå i sin nuværende stævneform.
Tak til alle deltagerne i håndboldturneringen, som var med til at bevise, at håndbold er en
sport alle kan deltage i, uanset niveau og alder. Jeg håber at ligeså mange finder vej til Slagelse i 2003, hvor vi med en forbedret stævneform vil forsøge at udfordre kvinder og old boys
lidt mere.
VOLLEYBALLUDVALGET
Af premierløjtnant Jesper Skovgaard.
Udvalget har i år fået tilgang af et nyt medlem, således at det nu består af 4 personer.
Endvidere er der i udvalget valgt en ny formand, idet den gamle takkede af efter at have været
på ”orlov” fra tjansen i en periode grundet VUT II – udvalget vil gerne benytte lejligheden til
at takke den afgående formand for hans store indsats for sporten og for DMI i de forgangne
år.
Volleyballudvalget har igen i år været præget af en stor aktivitet og en god tilslutning til
stævnerne, der omfatter to turneringer, henholdsvis en indendørs og en udendørs på sand.
Beachvolley, finalestœvne
Stævnet afvikledes den 8. august på baner ved Ryparken i København i højt solskin. Det gode
vejr og de perfekte rammer gjorde naturligvis kun oplevelsen endnu sjovere.
Gennem sommeren havde de kvalificerede hold trænet hårdt,
hvilket resulterede i nogle meget jævnbyrdige og seværdige
kampe, og holdene viste igen i år, at det sagtens kan lade sig
gøre at kæmpe hårdt mod hinanden, og samtidig udvise fantastisk kammeratskab udenfor banen – således var også den
sociale side af arrangementet i top.
Damernes turnering havde en kæmpe favorit i holdet fra Fredericia Garnisons Idrætsforening, der ikke har afgivet mange point igennem de seneste års turneringer, og i år fik Fredericia Garnisons Idrætsforening 1 da
også kun rigtig modstand af deres holdkammerater fra Fredericia Garnisons Idrætsforening 2.
Der var desværre kun fire deltagende hold i damerækken, hvilket skyldtes, at to af de kvalificerede hold måtte melde afbud grundet andre opgaver. Dette medførte, at der ikke som normalt blev opdelt i to puljer, men at de fire deltagere i stedet spillede alle mod alle. Her vandt
Fredericia Garnisons Idrætsforening 1 sikkert alle deres kampe og kunne efter en dag med
meget godt spil kåres som DMI-mestre.
Resultat Damer:
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DMI mestre
Fredericia Garnisons Idrætsforening 1
Nr.2
Fredericia Garnisons Idrætsforening 2
Nr.3
Vordingborg Garnisons Idrætsforening
Nr.4
Idrætsforeningen Varde Garnison
Herreturneringen var en del mere åben end damernes. Her var der tre hold, der alle kunne løbe
med titlen. Kongens Artilleriregiments Idrætsforening, Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk og Fredericia Garnisons Idrætsforening var alle hold, som i de indledende runder havde
vist spil af meget høj karat.
I løbet af dagen blev det klart at Kongens Artilleriregiments Idrætsforening og Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk på dagen havde heldet og dygtigheden til at nå den eftertragtede
finale. Begge hold vandt deres respektive puljer uden at afgive sæt, og da de ligeledes vandt
semifinalerne stort var ”drømmefinalen” en realitet.
Her viste Kongens Artilleriregiments Idrætsforening, at det kan betale sig at være tre spillere i
stedet for to på banen. Med bedre fysik og større overblik vandt de fortjent over de ellers godt
kæmpende flyvere fra Vedbæk.
Fredericia Garnisons Idrætsforening vandt lige så fortjent bronzekampen, og sikrede dermed
det tredje sæt medaljer til Fredericia – flot gået.
Resultat Herrer:
DMI mestre
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening
Nr.2
Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk
Nr.3
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Nr.4
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Nr.5
Sønderborg Garnisons Idrætsforening
Nr.6
Hærens Officersskoles Idrætsforening
Alt i alt et godt arrangement, der vil blive husket for det gode spil på banen og den hyggelige
stemning udenfor.
En tak fra udvalget skal lyde til arrangørerne fra Flyvestation Værløse, der skabte rammerne
om et godt stævne og i samarbejde med ”DMI” holdt deres løfte om godt vejr på finaledagen.
Volleyball, finalestævne
Forbundsmesterskaberne i indendørs volleyball blev afholdt 28. februar i Alhede hallerne,
med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør.
På damesiden havde et hold trukket sig i sidste øjeblik, hvorfor de resterende fem hold spillede alle mod alle i en pulje, der hurtigt viste sig at blive domineret af de to hold fra Fredericia
Garnisons Idrætsforening og Idrætsforeningen Flyvestation Karup. Således afgav disse to
hold igennem hele turneringen kun sæt i deres indbyrdes opgør, hvorfor dette opgør også blev
den egentlige finale. Her trak Fredericia Garnisons Idrætsforening det længste strå med en sejr
på 2-1 i en både velspillet og spændende kamp.
Det endelige resultat blev således:
DMI mestre:
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Nr 2:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Nr 3:
Idrætsforeningen Skive Garnison
Nr 4:
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
Nr 5:
Idrætsforeninge Varde Garnison
I herrerækken, hvor alle de seks kvalificerede hold var mødt op, blev der indledningsvis spillet alle mod alle i to puljer, hvorefter der blev afviklet indplaceringskampe, semifinaler og
finaler. Finalen blev et opgør imellem Idrætsforeningen Skive Garnison 1, der i semifinalen
besejrede Fredericia Garnisons Idrætsforening, og Kongens Artilleriregiments Idrætsforening,
der i semifinalen besejrede Hærens Officersskoles Idrætsforening, og var nået frem til finalen
helt uden at afgive sæt.
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Også i finalen viste Kongens Artilleriregiments Idrætsforening sig som et stærkt hold med en
god bredde, og kunne på dagen trække en 2-0 sejr hjem over et ellers godt fightende mandskab fra Skive. I kampen om 3.-4. pladsen beviste Fredericia Garnisons Idrætsforening, at det
ikke altid er ungdommens styrke der sejrer, idet de med en rutineret indsats i en taktisk klogt
spillet kamp besejrede holdet fra Hærens Officersskoles Idrætsforening med 2-0.
Det endelige resultat blev således:
DMI mestre:
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening
Nr 2:
Idrætsforeningen Skive Garnison 1
Nr 3:
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Nr 4:
Hærens Officersskoles Idrætsforening
Nr 5:
Idrætsforeningen Skive Garnison 2
Nr 6:
Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening
Stævnet blev afviklet i en god sportslig ånd og der blev vist meget godt spil - positivt er det at
se, at flere og flere hold nærmer sig et godt niveau, således at det ikke længere er de samme to
hold der dominerer stævnerne år efter år.
En stor tak skal lyde fra udvalget til arrangørerne for et godt samarbejde og for et virkelig
vellykket arrangement.

IDRÆTSUDVALG I
GENERELT
Af orlogskaptajn Søren Munk Madsen, formand
De idrætsgrene, som er repræsenteret under idrætsudvalg I, har afviklet deres finalestævner og
forbundsmesterskaber på god sportslig vis. Der har været god deltagelse til alle aktiviteter
med undtagelse af atletik, som udvalget desværre så sig nødt til at aflyse. Dette skyldes ganske enkelt, at det tilmeldte deltagerantal ikke var stort nok. Årsagerne hertil kan være mange,
men det er udvalgets opfattelse, at en vis afmatning inden for netop dette område er hovedårsagen. DMI har sat som mindstemål for afvikling af atletikstævnet, at der er mindst 100 tilmeldte deltagere. Dette skyldes naturligt nok det store og krævende arbejde, som går forud for
afviklingen af stævnet. Arrangøren af 2003 stævnet er allerede i gang med det forberedende
arbejde. Udvalget håber derfor, at deltagerantallet når op over den magiske grænse på 100.
Hvis dette ikke opnås, er det en udbredt opfattelse i udvalget, at atletik fremover ikke vil være
at finde på DMI stævnekalender. Lad samtidig dette være en opfordring til en øget indsats
inden for atletikområdet. Dette lille hip gælder også Center for Idræt, hvor undervisningen i
atletik er nedprioriteret og hvor der ikke længere uddannes idrætsmærkedommere.
Tak til idrætsforeningerne og tjenestestederne for gode og velafviklede finalestævner.
Tak til udvalgets medlemmer for en god indsats i 2002.
CROSS COUNTRY
Af kaptajnløjtnant Kim Frandsen
Forbundsmesterskaberne i cross country blev afviklet den 28. august med Idrætsforeningen
Skive Garnision som arrangør.
I alt deltog 90 løbere, hvilket vurderes at være et tilfredsstillende deltagerantal. Stævnearrangøren, med kaptajn Klaus Geertsen i spidsen, havde tilrettelagt et godt stævne, hvor alt stort
set fungerede som det skulle. Ruterne var anlagt på en tilskuervenlig måde, med henholdsvis
2 omgange for kort bane og 4 omgange for lang bane. Hver omgang var 2500 m..
Selve ruten var anlagt i overensstemmelse med DMI bestemmelser. Den var hård, men samtidig meget varierende og underlaget vekslede mellem grus, græs og sand. Ruten var tydeligt
markeret med minestrimmel, og der var vejvisere ved kritiske punkter. Målområdet samt tidtagning fungerede tilfredsstillende.
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Der blev konkurreret individuelt i følgende klasser: senior, yngre old boys, ældre old boys,
veteran og kvinder. Endvidere blev der gennemført holdkonkurrence for seniorer, kvinder og
de tre ældre årgange slået sammen. Stafet blev ikke gennemført, men denne disciplin vil indgå
i 2003. Udvalget indstiller, at der i 2003 som forsøgsstævne, bliver arrangeret individuelle- og
hold-konkurrencer for værnepligtige på kort bane, for at skærpe de værnepligtiges interesse
for at deltage i cross country.
TRIATHLON og DUATHLON
Af major Varny S. Vestergaard
Forbundsmesterskaberne blev afviklet den 20. august med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør.
Stævneplads og baner var henlagt til området i og omkring Frederiks, en mindre by ca. 10 km.
fra Karup.

Frederiks Idrætscenter var udgangspunkt og for første gang blev muligheden for at afvikle
svømning i bassin afprøvet. Svømningens afvikling i hal blev fra idrætsudvalgets side fulgt
med megen interesse, idet en større deltagelse til specielt triathlon kunne indikere, at det var
svømning i åbent og måske koldt og stormfuldt vand, der afholdt mange fra deltagelse.
Ændringen
indikerede
dog
på
ingen
måde
flere
eller
færre
deltagere,
idet
der
de
sidste 3 år har deltaget henholdsvis 36, 34 og 33 + stafethold. Blot er det nu konstateret, at muligheden for at afvikle stævnet med en svømmehal som udgangspunkt absolut skal tages med
som en mulighed, specielt ved tjenestesteder, hvor åbent vand ikke umiddelbart er tilgængeligt eller anvendeligt.
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Stævnet var med få velinstruerede hjælpere godt tilrettelagt og for cykelturens vedkommende
blev denne gennemført i et særdeles smukt kuperet terræn omkring Dollerup Bakker. Med en
lufttemperatur omkring 26 grader op af dagen og let vind var det således ideelle forhold for de
fremmødte 70 deltagere, fordelt med 33 individuelle triathleter, 16 duathleter og 7 triathlon
stafethold. Alt taget i betragtning blev det en god oplevelse for alle.
Distancerne var som de tidligere år: 750 meter svømning, 25 km. cykling og 6 km. løb i triathlon og i duathlon 6 km. løb, 25 km. cykling afsluttet med 3 km. løb. Deltagerantallet i duathlon har været markant faldende de sidste 5 år til nu 16 deltagere, fordelt på flere klasser.
Fra udvalgets side vil denne disciplin blive vurderet i forhold til triathlon stafet, idet denne
disciplin har et stigende deltagerantal, men gennemføres fortsat som forsøgskonkurrence.
Også til dette stævne blev anvendt elektronisk tidtagning ved et civilt firma, og dette muliggjorde igen en særdeles hurtig resultatformidling trods konkurrencernes samtidige afvikling.
I år 2003 er Søværnets Idrætsforening København arrangør af mesterskaberne, der afvikles
den 21. august med Islands Brygge og Amager Fælled som stævneområde.

IDRÆTSUDVALG II
GENERELT
Af major Keld Emil Damsgaard, formand
Idrætsgrenene under Idrætsudvalg II har haft et tilfredsstillende år. Landsstævner og Forbundsmesterskaber er blevet afviklet med god deltagelse og meget vel gennemført. Tak til
udvalgene og arrangørerne for det.
Fremtiden i udvalget ser fornuftig ud. Vi får god støtte fra forbundet til udvikling af fægtning
og faldskærmsspring og vi forventer, at vi vil se gode resultater af denne udvikling i de kommende år. Det er særligt glædeligt, at det indenfor fægtningen ser ud til at lykkes at få indført
en kort uddannelse i fægtning på Hærens Officersskole igen. Fægteudvalget og Hærens Officersskole har sammen lagt et stort stykke arbejde i at få denne undervisning genindført, og vi
håber det smitter af på interessen og deltagelsen i fægtesporten i de kommende år.
Tak til idrætsforeningerne og tjenestestederne for gode og velafviklede stævner.
Tak til udvalgenes medlemmer for en stor, solid og velgennemført indsats i 2002
FALDSKÆRMSUDVALGET
Af seniorsergent Mike Petersen
Udvalget har i 2002 bestået af oversergent Lars Bo Willumsen – oversergent Bjørn Stephensen - seniorsergent Karsten Kogut Hansen og med undertegnede som formand.
DMI forbundsmesterskab 2002 blev afviklet den 29. –31. maj 2002 på Flyvestation Værløse
med Idrætsforeningen Flyvestation Værløse som arrangør.
I præcisionskonkurrencen deltog 18 hold, heraf 3 mix-hold - det største deltagerantal nogensinde.
Ved samme stævne blev der forsøgt afviklet Militær Formations Cup
med deltagelse af 15 hold.
Som det plejer i Danmark ville vejret ikke helt spille med. På førstedagen blev kun prøverunden og halvanden runde i præcision gennemført.
På andendagen kom vi i gang med præcision, således at vi sidst på dagen havde gennemført 4 fulde runder.
Reservedagen fredag blev brugt til at forsøge at få afviklet formationskonkurrencen, men her var det ikke muligt at få gennemført minimum runderne.
I de perioder, hvor vinden drillede, blev der arrangeret et spring fra C-130 Herkules fly og da
den sidste runde i præcisionen var blevet sprunget fra S-61 Sea King helikopter, var der store
smil på alle deltagernes læber.
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En stor tak til Eskadrille 721 og 722 for at gøre disse spring mulige.
Faldskærmsudvalget afholdt et kursus/træningssamling i Års i dagene 25. – 27. marts med
Nord Jysk Faldskærmsklub som værter. På deres springcenter er der topfaciliteter, og klubben
havde i disse dage et stort fly til rådighed. De springere, der ønskede det, kunne blive på centret i Påsken og derved få mange spring. Vejret var godt og alle fik mange gode spring.
DMI havde tildelt 20.000 kr. til dette kursus. Udvalget siger endnu en gang mange tak for
denne støtte, der betyder, at der kommer flere deltagere til forbundsmesterskabet.
Næste års forbundsmesterskab gennemføres den 11. – 13. juni med Idrætsforeningen Varde
Garnison som arrangør. Træningssamlingen bliver afviklet af JDR på Holstebro Flyveplads
den 14. – 16. april.

Udvalget vil i 2003 fortsat arbejde for :
- At få endnu flere deltagere til DMI forbundsmesterskaber,
- at afvikle en træningssamling,
- at finde nye springere til det militære landshold og
- at finde arrangører til DMI mesterskabsstævner.
På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i 2002 og
ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
FÆGTNING
Af kaptajn Hasse Blumensaadt
Generelt.
Idrætsforeningen Skive Garnisons (ISG) arrangerede DMI Landsfægtestævne, kårde, individuel og Livgardens Idræts forening (LGI) DMI Landsstævne, kårde, hold. Begge arrangementerne blev tilrettelagt og gennemført med god støtte fra enheder i de to garnisoner.
Begge stævner blev gennemført gnidningsfrit. En stor tak til fægtningens “rejsehold” med nu
pensioneret seniorsergent Jan Iansen fra Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening i
spidsen.
Stævner.
Landsfægtestævnet på kårde, individuel.
Landsfægtestævnet blev gennemført af ISG 13. og 14. marts. Stævnet blev afholdt i gymnastiksalen på Skive Kaserne. Stævnet blev afviklet i gode rammer og i en god sportslig atmosfære, myndigt ledet af erfarne militære og “civile” dommere – en stor tak til den gamle garde
af pensionerede officerer, der trofast stiller sig tilrådighed for den militære fægtning.
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Der deltog i alt 26 fægtere i stævnet, heraf 5 damer.
Efter indledende runde, der blev fægtet over begge dage, blev der som et forsøg også fægtet
placeringskampe for placeringerne (fra nr. 5. til sidste pladsen). Forsøget var en succes og vil
blive anvendt igen næste år. Efter spændende semifinale- og finalekampe, der blev fægtet
med et højt fægteteknisk niveau, blev resultatet:
Damer:
1. Overkonstabel Diana Rank,
Idrætsforeningen Varde Garnison.
2. Oversergent Lene Jakobsen,
Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup.
Herrer:
1. Overkonstabel Henrik Jørgensen, Slagelse og Næstved
Garnisoners Idrætsforening.
2. Kaptajn Henning O. Nielsen,
Hærens Logistikskoles Idrætsforening.
3. Seniorsergent Ib V. Nielsen,
Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup.
Talentpokalen, der udleveres til bedste nye fægter, blev tildelt:
Menig Tue F. Hansen fra Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening.
Landsfægtestævnet på kårde, hold.
Stævnet blev gennemført af Livgardens Idrætsforening den 14. november. Stævnet blev afholdt i gymnastiksalen på Garderkasernen i Høvelte. Stævnet blev åbnet af chefen for Uddannelsessektionen ved Livgarden, major Keld Andreasen.
Der var tilmeldt 12 hold fra 9 forskellige idrætsforeninger landet over. Dejligt at fægtesporten
igen er ved at brede sig til flere idrætsforeninger.
På dagen var der, på grund af sygdom, kun 11 hold, der stillede op. Holdene blev efter en kort
instruktion delt op i to indledende puljer, hvor alle hold fægtede mod hinanden.
Nr. 1. og 2. fra hver pulje kvalificerede sig til semifinalerne. Efter de to semifinaler var der
lagt op til to finaler, idet Slagelse og Næstved Garnisonsers Idrætsforening 1 (SNGI 1) og
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) skulle mødes i kampen om 1. pladsen. Kampen om 3. pladsen stod mellem SNGI 2 og et sammensat hold fra Forsvarsakadamiets Idrætsforening, Kongens Artilleriregiments Idrætsforening og Søværnets Idrætsforening (FAKI/KARI/SIF).
I begge ”finaler” blev der vist meget flot fægtning og resultaterne blev:
1. Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup 1.
2. Slagelse og Næstved Garnisonsers Idrætsforening 1.
3. Sammensat hold fra Forsvarsakadamiets Idrætsforening, Kongens Artilleriregiments
Idrætsforening og Søværnets Idrætsforening.
4. Slagelse og Næstved Garnisonsers Idrætsforening 2.
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Fremtiden.
Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund.
Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund (DFF) har bl.a. omfattet, at der igen i år blev afholdt
”DMI OPEN”, et åbent militært stævne, på Antvorskov Kaserne. I år deltog der i alt 26 fægtere, hvilket er en fremgang på ca. 30% i forhold til sidste år. På trods af, at der deltog en stor
del af eliten fra den civile fægtning, var det seniorsergent Ib V. Nielsen fra Idrætsforeningen
Flyvestation Skrydstrup, der blev vinder af stævnet.
Fægteudvalget vil igen i 2003 afholde ”DMI OPEN”. Stævnet er planlagt afholdt i weekenden
24. – 25. maj på Antvorskov Kaserne.
I 2002 afholdt Dansk Fægte-Forbund et grundlæggende fægteinstruktørkursus, hvor 7 militære fægtere deltog.
Fægtning i Forsvaret.
Der er ved stævnerne i løbet af året set mange nye og gamle ansigter fra flere og flere idrætsforeninger. Fægtning i Forsvaret vurderes, derfor at være inde i en positiv udvikling.
En årsag er det militære/civile samarbejde på Hærens Officersskole, der har givet kadetter og
elever på skolen mulighed for at prøve at fægte.
Fægteudvalget vil i 2003 indlede et samarbejde med Hærens Officersskole for at få genindført
obligatorisk fægteundervisning for både kadetter og elever. Et tiltag, der helt sikkert vil skabe
flere militære fægtere og som gerne ses fulgt op af de to andre værns officersskoler.
Afslutningsvis vil jeg gerne, på fægteudvalgets vegne, takke de erfarne militære og "civile"
dommere og hjælpere der trofast stiller sig til rådighed for den militære fægtning.
SVØMNING
Af major Keld Lavesen
I 2002 var DMI Landssvømmestævne placeret i det sønderjyske område med Idrætsforeningen Varde Garnison som arrangør. Det gode motiverede personel fra Dronnings Artilleriregiment var medvirkende til at afvikle stævnet på en særdeles vel fungerende måde.
16 foreninger stillede op til stævnet. Der var deltagelse i alle løb og de 103 tilmeldte svømmere gav 303 starter. Dette kan udvalget og den arrangerende klub kun være tilfreds med, og det
gav et godt og kvalitetsmæssig fint stævne.
Det blev sat 5 nye DMI rekorder.
Sergent Anders Kilen fornyede sin rekord fra sidste år i 50 meter fri i tiden 0.24.18 og i 100
meter butterfly lykkes det ham at komme under 1 minut i tiden 0.59.77, derudover vandt han
yderligere 4 discipliner og var altså på skamlen som nummer 1. seks gange.
Menig Lasse Holdbøl Nielsen fjernede rekorden fra 1995 i 100 meter rygsvømning i tiden
1.00.57, en forbering på 2 sekunder.
Endelig lykkedes det Hærens Officersskoles Idrætsforening hold bestående af løjtnant Sune
Salicath, løjtnant Klaus Hjort, løjtnant Tommy Gregersen og løjtnant Alex Hinge, at forny
rekorderne i 4 x 50 meter holdmedley i tiden 1.55.14 og 4 x 50 meter fri holdkapsvømning i
tiden 1.43.62.
Hærens Officersskoles Idrætsforening, Livgardens Idrætsforening og Trænregimentets Idrætforening var de mest vindende idrætsforeninger. Der var stor interesse omkring pointtavlen,
og først da de sidste point var gjort op stod det klart, at vinderen skulle findes mellem Hærens
Officersskoles Idrætsforening eller Livgardens Idrætsforening. Det blev de sidste tre løb der
endelig afgjorde, at Hærens Officersskoles Idrætsforening kunne løbe af med sejren og dermed vinde foreningspokalen med 154 points mod Livgardens Idrætsforening med 152 points.
Svømmeudvalget kunne igen se tilbage på et sportsligt godt og velfungerende stævne med
mange gode resultater og ser frem til den 26. september 2003, hvor DMI Landssvømmestævne afvikles af Kongens Artilleriregiments Idrætsforening i svømmehallen i Auderødlejren.
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SKYDEUDVALGET
Landsskyttestævnet
Af orlogskaptajn Kristen Trap, formand
Landskyttestævnet 2002 blev gennemført i Melbylejren og Hanebjerg Skyttecenter med Jægersprislejrens idrætsforening som arrangør og med stor hjælp fra Jægersprislejren med kommandanten i spidsen. Stævnet blev afviklet i uge 37 i solskin og med
hyggelige timer i Havtyren ud på de små timer. Feltskydningen
var et godt arrangement, hvor start og slut var ved stævnekontoret i Melbylejren og især den hurtige resultatformidling imponerede mange af skytterne. Inden de nåede tilbage til stævnekontoret hang deres resultat på tavlen.

Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev afviklet den 4. og 5. september med Sønderborg Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Stævnet blev afviklet på Søgård Jagtforenings flugtskydningsbane i Søgårdlejren i et fint
sommervejr og med 128 deltagere fordelt på 46 M-, 26 A-, 35 B- og 21 veteranskytter.
Flugtskydningsstævnet var igen et godt og perfekt gennemført stævne.
En stor TAK til henholdsvis Sønderborg og Jægerspris for to gode arrangementer i 2002.
Skydeudvalget efterlyser en arrangør for Landsskyttestævnet 2004. En spændende opgave
som vi i skydeudvalget gerne vil have lagt i Jylland. Hvis der ikke er en arrangør der melder
sig inden 1. april 2003, må vi desværre aflyse landsskyttestævnet 2004. Det må ikke ske, så
derfor, se at komme på banen kære idrætsforeninger. I 2003 er skydeudvalget blevet enige
om, at man må gennemføre gevær del A med alle 3 militære våben (M/75 eller M/95 eller
M/96 ). Fra 2004 må der kun skydes med M/95 og M/96.
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SPECIALUDVALGET
GENERELT
Af major Tom Petersen
På repræsentantskabsmødet i 2002 blev det vedtaget at ændre strukturen i visse idrætsudvalg,
hvilket har medført, at et nyt udvalg - specialudvalget - er blevet etableret. Udvalgets opgave
er at sætte fokus på og skabe optimale vilkår for de 3 idrætsgrene, for hvilke DMI er ansvarlig
for afholdelse af danmarksmesterskaber, nemlig militær 5-kamp, biathlon orientering og
feltsport.
Etableringen af specialudvalget har haft den konsekvens, at flerkampudvalget og feltsportsudvalget er blevet ændret, således:
 Duathlon/triathlon er udskilt fra flerkampudvalget og indgår i idrætsudvalg I. Flerkampudvalget nedlægges og underudvalget for militær 5-kamp er etableret og varetager fremover militær 5-kamp.
 Feltsportsudvalget ændrer betegnelse til underudvalget vedr. feltsport. Idrætterne biathlon orientering og feltsport indgår fortsat.
Formændene for henholdsvis flerkampudvalget og feltsportsudvalget indgik førhen i DMI
bestyrelse. Dette hverv varetages nu af formanden for specialudvalget.
Specialudvalget har først og fremmest brugt tiden på at få afklaret forventningerne til arbejdet
i udvalget, få prioriteret arbejdsopgaverne, besluttet udvalgets sammensætning samt fået afklaret økonomien. Dette er nu faldet på plads på tilfredsstillende måde og jeg vil gerne ved
denne lejlighed takke repræsentanterne for de 3 idrætter for den yderst konstruktive måde,
hvorpå de har medvirket til opstarten af udvalget. Dette på trods af, at der har været mange
følelser involveret i forbindelse med den foretagne strukturændring. Jeg ser frem til et fortsat
konstruktivt arbejde i specialudvalget, hvor vi vil møde udfordringerne med rejst pande.
FELTSPORTSUDVALGET
Af seniorsergent Per Møller Sørensen
2002 blev et begivenhedsrigt år for feltsportsudvalget (FSU). Indtil repræsentantskabsmødet i
april var FSU et selvstændigt udvalg i DMI. Dette blev – imod FSU ønsker – ændret af repræsentantskabet, således at biathlon orientering og feltsport nu er en del af det nye specialudvalg. Det er dog lykkedes at bevare FSU som et underudvalg under specialudvalget, hvorfor
arbejdet med de to idrætter har kunnet fortsætte som hidtil.
FSU’s første store arrangement var som sædvanligt Dammarksmesterskaberne i Biathlon
Orientering, som i april blev arrangeret af Livgardens Idrætsforening.
Stævnet fandt sted 2. og 3. maj i området ved Melbylejren. Som noget nyt i
DMI-regi var der i den individuelle konkurrence byttet om på rækkefølgen af
discipliner. Således startede man med punktorientering – direkte efterfulgt af
orienteringsløb – for at slutte med skydningerne. Denne rækkefølge anvendes i
øvrigt ved Nordiske Mesterskaber og vil formentlig være fremtiden i DMIregi. Punktorienteringsbanen og orienteringsbanerne var lavet af Bjarne Corvinius, Reserveofficersforeningen i Danmark og havde en for et danmarksmesterskab passende kvalitet. Torsdag aften var der kammeratskabsaften i Melbylejren med præmieoverrækkelse for førstedagens konkurrencer. Individuelle seniormestre blev hos herrerne Jan Møller og
hos damerne Mette M. Nielsen – begge fra Trænregimentets Idrætsforening, medens holdmesterskabet hos herrerne blev vundet af Kolding OK’s Thomas Jensen, Bjarne Hoffmann og
Ulrik Staugaard. Feltsportsudvalget benyttede lejligheden til at tage afsked med formanden
gennem mange år – chefsergent Erling Lundsgaard.
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Uden at forklejne førstedagens individuelle konkurrencer, er andendagens stafetkonkurrencer
helt klart de mest spændende for såvel deltagere som tilskuere. Med to relativt korte orienteringssløjfer med mellemliggende skydninger – og ikke mindst den kontante afregning for
missere i skydningerne i form af strafrunder - bølgede slaget hele tiden frem og tilbage. Et par
regnbyger i løbet af dagen mærkedes ikke på humøret, og det så ud til at alle havde en fin dag.
Orienteringsbanerne var lavet af Jan Eg, og selv om banerne måske var lidt for lange, var det
gode og udslagsgivende stafetbaner. Kolding OK tog sig af sejren i såvel herre- som dameseniorklassen. Til lykke til Bjarne Hoffmann, Thomas Jensen og Ulrik Staugaard samt til Nina
Hoffmann og Maria M. Høyer.
Stævnelederen oberstløjtnant P.M.Wester og konkurrencelederen, sergent E. Sturluson kan
med tilfredshed se tilbage på et vel tilrettelagt og godt udført stævne. DMI’s nye formand,
generalmajor Karsten J. Møller overværede stafetkonkurrencerne og var meget tilfreds med
såvel arrangørens som deltagernes indsats, hvilket han udtrykte ved den afsluttende præmieoverrækkelse i Melbylejren.
Næste store arrangement var Danmarksmesterskaberne i Feltsport. Konkurrencerne var i
2002 for første gang alene danmarksmesterskaber og der blev således ikke kåret forbundsmestre i feltsport, hvilket i fremtiden også vil være tilfældet i biathlon orientering.
Vordingborg Garnisons Idrætsforening stod for arrangementet, der var henlagt til Falster. Disciplinerne blev afviklet i en stor (arbejdende) grusgrav nogle få kilometer nordvest for Nørre
Alslev og startede med afstandsbedømmelse fra et stationspunkt på kanten af grusgraven. Der
var mange, der måtte erkende, hvor svært det er at bedømme afstande henover sådan et stort
hul! Også den følgende disciplin var vanskelig, men her var årsagen nok mest det lidt disede
vejr.
Fra kortlæsning blev deltagerne ledt af snørklede ruter mellem arbejdende grusmaskiner og
tung lastvognstrafik til skydningerne, der havde en mere ”normal” sværhedsgrad. Herfra var
der en kort køretur til håndgranatkast. Efter afslutningen af disciplinerne var der selvtransport
til orienteringsløbet i Hannenov skov ca. 20 minutters kørsel mod sydøst. Her i denne helt
flade skov med mange grøfter, masser af brændenælder og ris i bunden, havde banelæggeren
Peter Bjørn Jensen snoet nogle fine baner, der godt kunne volde vanskeligheder for løbere,
der er vant til kurver på kortet. Præmieoverrækkelse og stævneafslutning fandt sted tæt ved
mål for orienteringsløbet.
Individuelle vindere i seniorklasserne blev hos herrerne, Niels. C. S. Knudsen, ROID/KK og
hos damerne blev det Nina Hoffmann fra Kolding OK.
Nils C. S. Knudsen, Kaj Willadsen og Kent Pihl vandt holdmesterskabet for seniorer.
Samme klasse hos damerne vandtes af holdet fra Jydske Dragonregiments Idrætsforening med
Gitte Vinther, Christine Poulsen og Berit Thomassen. DMI’s formand, generalmajor Karsten
J. Møller var i spidsen for præsidiet der bl.a. talte borgmestrene fra Vordingborg og Nørre
Alslev, og som var rundt og se disciplinerne og sluttede af ved præmieoverrækkelse og stævneafslutning med at takke stævneledelsen i skikkelse af stævneleder, kaptajn Tim E. Hansen
og konkurrenceleder, seniorsergent Jørn H. Christiansen, for vel udført arbejde.
Den næste konkurrence jeg vil omtale er Europamesterskaberne i Biathlon Orientering,
Disse mesterskaber har deltagelse af DMI’s civile landshold, som styres af eliteudvalget, men
da folkene bag holdet er medlemmer af FSU, og da vi betragter det som en naturlig del af vort
arbejde vil jeg komme med en kort omtale her. Årets mesterskaber fandt sted i Strängnäs i
Sverige, og blev vel arrangeret af det lokale regiment.
På grund af flere uheldige omstændigheder kunne Danmark ikke stille med det stærkeste hold,
og vi måtte desværre tage hjem uden medaljer. At vi havde et par vindere i old boys rækkerne
tæller ikke rigtigt i et elitestævne. På baggrund af de seneste års medaljehøst var det naturligvis ikke tilfredsstillende. På herresiden havde vi dog 2 deltagere blandt de 6 bedste på den
klassiske distance. Det forventes derfor at vi er tilbage på medaljepladserne, når mesterskaberne i 2003 afvikles i Danmark.
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På tiende år har FSU været initiativtager og ydet støtte til tre kredsmesterskaber og i mere end
tyve år et Åbent Dansk Mesterskab i biathlon orientering. Disse mesterskaber er bundet sammen i en CUP som støttes af Newline. Uden disse konkurrencer ville det ikke være muligt at
opretholde den høje standard blandt vore eliteløbere, ligesom der heller ikke ville være grundlag for at skabe ny interesse for denne idræt. Det åbne mesterskab fungerer i øvrigt som sæsonafslutning for hele det nordeuropæiske område.
På det organisatoriske plan har der været ydet en del arbejde med ændring af DMI love, så de
passer til den nye struktur. Internationalt har FSU i samarbejde med eliteudvalget arbejdet på
at introducere biathlon orientering i Holland og Belgien. Dette arbejde har nu resulteret i at
der i Belgien er oprettet en klub for biathlon orientering, og at landet har tilmeldt sig det Europæiske Biathlon Orienterings Forbund (EBOF). I Holland arrangeres det første biathlon
orienterings stævne i maj 2003. DMI´s arbejde har således ikke været forgæves
Som afslutning vil jeg nævne at arrangeringen af de førnævnte europamesterskaber i 2003 har
givet en del ekstra arbejde for udvalget i slutningen af året, og at vi går et både travlt og
spændende år i møde.
MILITÆR FEMKAMP
Af seniorsergent Orla Mogensen
På mange måder var ”Danmarks- og Forbundsmesterskaberne i militær femkamp 2002” meget aparte i forhold til tidligere år. Med det in mente, at femkampen generelt var på tilbagetog af mange årsager, valgte Bornholms
Værns Idrætsforening i samarbejde med landstræner Orla Mogensen og udvalgsformanden Eddie Nielsen at gøre noget ekstra.
I 2001 blev mesterskaberne afholdt i Slagelse med kun 31 deltagere, (katastrofalt). Noget måtte gøres.
DMI mesterskaberne er i en årrække afholdt i slutningen af august/starten af september, altså
efter verdensmesterskaberne, som normalt bliver afholdt i starten af august. Dette fandtes ikke
rigtigt, at der ikke var udpeget en dansk mester før et verdensmesterskab. Derfor søgte vi om og fik tilladelse til at flytte DMI-mesterskaberne, således at afvikling kunne finde sted før
verdensmesterskaberne. Samtidig skulle HOK-mesterskaberne bibeholdes, hvor de altid har
ligget (april). Problemet skabte en del turbulens, men det lykkedes at få stævnet på plads,
oven i købet med et meget højt deltagerantal.

Hvorfor skulle det så bibeholdes?
Interessen for HOK-stævnet skulle gerne smitte af på deltagerne, således at dette ville blive
afspejlet i tilmeldingen til DMI-stævnet, som lå ca. en måned efter. DMI-stævnet på Bornholm viste jo helt klart, at det havde sin effekt.
For at skabe yderligere interesse om DMI mester-skaberne på Bornholm blev stævnet gjort
åbent. 11 andre nationer blev inviteret med til at deltage, altså et internationalt stævne med
lande fortrinsvis fra Østersøområdet.
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Et tilbud til fortrinsvis deres B-hold, men alle var velkomne. Desværre blev indbydelserne
sendt for sent ud til de forskellige nationer, som jo i god tid planlægger deres stævnekalender.
Dette resulterede i at ”kun” 4 nationer benyttede sig af tilbudet. Alligevel rigtigt godt for
stævnet som helhed, men især for femkampen generelt i Danmark

Danmarksmestrene fra Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Der blev agiteret meget aggressivt for stævnet fra Bornholms Værns Idrætsforenings og
landstrænerens side. Alle landets idrætsofficerer/-befalingsmænd fik hyppige små påmindelser om stævnet om, at de skulle huske at udpege deltagere og få disse tilmeldt. Dette gav et
ovenud godt resultat med ca. 100 forhåndstilmeldinger fra alle landets afkroge. Regimenter
som ikke havde deltaget i militær-femkamp i lange perioder, meldte sig under fanerne.
En rundvisning på Bornholm og en efterfølgende middag var også et arrangement, som
blev genindført for herigennem at styrke sammenholdet indenfor sporten, give nye bekendtskaber og mere lyst til at dyrke denne form for sport. Dette var også en meget stor succes.
Mange sponsorer var med til at støtte stævnet. At opnå sponsorstøtte kræver et stort arbejde både før, under og efter stævnet. Men da landstræneren i samarbejde med ”DIF” fik arrangeret en 11 minutters tv-produktion, som blev vist i halvlegen i en håndboldkamp på DR
(set af 350.000), var det noget nemmere at tilfredsstille sponsorerne.
Stævnet må siges at være en succes, målt ud fra deltagernes tilbagemeldinger, resultaterne
og efterfølgende evalueringer fra observatører, fra henholdsvis ”Center for Idræt” og ”Team
Danmark”. Et stævne hvor godt 90 udøvere kæmpede hårde kampe om individuelle- og holdplaceringer.
Skal militær femkamp bestå som et af Forsvarets ”flagskibe”, skal den nuværende aggressive
agitering fastholdes. Det er vigtigt i disse omstruktureringstider hele tiden at gøre opmærksom
på tilstedeværelsen af sportsgrenen. Der kommer ingen nye talenter af sig selv. De skal
findes og motiveres.
Afslutningsvis skal lyde en stor tak til Bornholms Værns Idrætsforening for et meget velgennemført arrangement.
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ELITEUDVALGET
Af major Peter Farver, formand
Eliteudvalgets (ELU) hovedformål er, at det skal varetage forbundets interesser samt den almindelige sagsbehandling vedrørende elitens forhold med vægten lagt på de idrætsgrene, hvor
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) har status som specialforbund - biathlon orientering
feltsport og militær femkamp. Det er ligeledes tanken, at udvalget skal bistå de øvrige DMI
organer samt virke som kontaktled mellem DMI og Center For Idræt, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark når det drejer sig om elitens forhold.
Den opgavebeskrivelse, der er grundlaget for eliteudvalgets arbejde, fastlægger, at udvalget
hvert år skal arbejde ud fra en handleplan, der for et år af gangen godkendes af DMI bestyrelse.
Handleplanen for år 2002 havde følgende prioriterede opgaver:
Dokumentation.
ELU var i 2002 pålagt at undersøge hvorledes retningslinierne for de idrætsgrene, hvor DMI
har status som specialforbund, bedst kunne beskrives, samt hvorledes retningslinierne kunne
indgå i DMI reglementet. Behovet skulle afdækkes og arbejdet iværksættes.
Arbejdet blev initieret, og retningslinierne for disse særlige idrætsgrene vil fremgå af det nye
kapitel 10 i DMI reglement. Arbejdet udsprang fra eliteudvalget, men er efterfølgende blevet
varetaget i et samarbejde mellem lovudvalget og specialudvalget.
Informationsvirksomhed.
ELU skulle i 2002 undersøge behovet for, at der udarbejdes yderligere informationsmateriale
for de idrætsgrene, hvor DMI har status som specialforbund.
Der foreligger præsentationsmateriale til brug for biathlon orientering, og ELU har ikke fundet anledning til at prioritere udarbejdelsen af yderligere materiale.
Team Danmark støtte.
ELU var i 2002 pålagt at opbygge en vidensbank m.h.t. reglerne og procedurer for en eventuel
Team Danmark (TD) støtte. Der skulle ligeledes fastlægges principper for, hvorvidt det på
sigt kan være aktuelt med konkrete ansøgninger.
Begge mål blev opfyldt. ELU var i 2002 i kontakt med TD og fik en orientering om det nye
støttekoncept. TD blev af DMI orienteret om elitearbejdet i forbundet samt forbundets planer
for en elitepolitik.
Bl.a. disse kontakter resulterede i det særdeles positive, at militær femkamp efter en hurtigt
udarbejdet ansøgning blev meddelt økonomisk støtte. Der skulle arbejdes hurtigt, idet der var
tvivl vedrørende ansøgningsfristen ved TD. Der skal i den forbindelse udtrykkes stor ros til
teamet omkring militær femkamp, for det var dem, der lavede det praktiske arbejde, der fik
det meget positive resultat.
Der er aftalt et indledende møde i 2003 med TD, hvor muligheder for biathlon orientering
skal drøftes. Et nødvendigt grundlag, for at en støtte kan blive aktuel, er, at der udarbejdes en
dybdegående disciplinanalyse. Dette arbejde er iværksat.
Biathlon Orientering.
Biathlon orientering er en af de idrætsgrene, hvor DMI har status som specialforbund.
Denne idrætsgren var prioriteret i såvel 2000 som 2001. Denne prioritering fortsatte i 2002
med fokus på landsholdet.
Forholdene for landsholdet i 2002 blev beskrevet i dokumentet ”Økonomisk forvaltning af
DMI landshold, biathlon orientering”, som blev udarbejdet af ELU. Af dokumentet fremgår
det, at følgende aktiviteter blev godkendt for 2002:
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Op til 5 almindelige mønstringer (alle i Danmark).
1 udtagelsesmønstring (Sverige).
Deltagelse i europamesterskaber med 2 herrehold (6 personer), 2 damehold (4
personer) samt tre ledelsesfunktioner.
Der har været stor tilfredshed med at beskrive de forvaltningsmæssige forhold i et samlet dokument, og det er besluttet, at dokumentet udarbejdes for et år af gangen.
Der har i det hele taget været et særdeles positivt samarbejde mellem landsholdsledelsen og
eliteudvalget.
Mødevirksomhed.
Der blev afholdt 2 møder i ELU ud af de 3, som udvalget var bemyndiget til.
ELU var ligeledes bemyndiget til at sende repræsentanter til øvrige aktiviteter. I den forbindelse har formanden for udvalget været repræsenteret ved EM 2002 samt ved flere mønstringer med biathlon orientering landsholdet.
Øvrige opgaver.
Udover de nævnte prioriterede opgaver har ELU arbejdet med en lang række opgaver på ad
hoc basis. At eliteudvalget også bliver brugt til behandling af enkeltsager på denne måde er i
god tråd med filosofien bag udvalget. Udvalget er netop ment som et serviceorgan for de allerede etablerede elementer i DMI organisation, og erfaringerne indtil nu viser, at etableringen
af et eliteudvalg var en rigtig beslutning.
Udvalgets aktuelle sammensætning:
Peter Farver, formand, Kristen Trap, Tom Petersen, Kaj Wagener, Mona Rasmussen, Dennis
Foged Hansen samt vicegeneralsekretær 2, Ivan Skov, sekretær.

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 DMI, har i 2002 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdensmesterskaber og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) og European Biathlon Orienteering Federation (EBOF) samt Militære Nordiske
Mesterskaber (MNM) således:
Idrætsgren
Militær femkamp
Marine femkamp
Orientering
Skydning
Faldskærmsudspring
Sejlsport
Biathlon orientering

CISM
Verdensmesterskaber
Holland

CISM og EBOF
Europamesterskaber
Letland

Østrig

Sverige

Militære Nordiske Mesterskaber
Finland
Danmark
Sverige
Finland

Algier
Sverige

Danmark
Sverige

Fra disse mesterskaber skal følgende fine resultater fremhæves:
Militær femkamp: Ved EM for kvinder blev det til en 2. plads individuelt og en 2. plads for
hold. Ved MNM et nordisk mesterskab for herrer (individuelt) samt en 2. plads (individuelt)
for kvinder.
Marine femkamp: Ved MNM blev kvinderne nordiske mestre individuelt og for hold.
Skydning: Ved MNM opnåede kvinderne 5 nordiske mesterskaber. Det var i militær hurtigskydning med sportspistol, sportspistol (individuelt) og hold, feltskydning pistol (individuelt)
og hold. Endvidere blev det til en 2. plads (individuelt) for kvinder i 60 skud liggende, nr. 2 i
halvmatch sportsgevær for kvinder (individuelt) og nr. 2 i feltskydning pistol kvinder (individuelt).
Sejlads: Ved MNM blev det til en 3. plads i bådtypen Yngling.
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
31. december 2002
IDRÆTSFORENING
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI)
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI)
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark (FPRD)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Forvaltningsskoles Idrætsforening af 1998 (FOFSI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjemmeværnets Idrætsforening København (HIK)
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 Skovhuse (IFFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Vandel (FVI)
Idrætsforeningen Flyvestation Værløse (VIF)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk (IFV)
Idrætsforeningen Farum Garnison (IFG)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen UUA (IUUA)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI)
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62
193 (184)
99 (135)
506 (518)
879 (879)
190 (156)
149 (110)
Nedlagt i 2002 (20)
156 (136)
24 (35)
350 (265)
6 (3)
91 (387)
331 (372)
710 (650)
133 (155)
206 (209)
31 (26)
954 (892)
65 (75)
26 (28)
778 (784)
237 (231)
524 (535)
586 (619)
282 (240)
5 (7)
486 (423)
401 (403)
73 (86)
1585 (1802)
37 (35)
748 (367)
134 (150)
1111 (916)
100 (86)
40 (39)
188 (376)
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IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

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 og Næstved Garnisoners Idrætsforening (SNGI)
Søgårdlejrens Idrætsforening (SGLI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Trænregimentets Idrætsforening (TRRI)
Tønder Garnisons Idrætsforening (TGI)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
AFCENT VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Heidelberg Idrætsforening (HIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

1084 (779)
28
84 (78)
61 (52)
114 (151)
784 (850)
700 (950)
1314 (1404)
54 (56)
548 (800)
1070 (1068)
646 (656)
1142 (1129)
284 (268)
909 (720)
Nedlagt i 2002
288 (385)
37 (30)
30 (30)
25(25)
30

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
Tallene i parentes er pr. 31.december 2001
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57 (56)
21708 (21883)
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SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
Pr. 20. april 2002
Valgt
år til år
FORRETNINGSUDVALG:
Generalmajor Karsten J.Møller, hæren
2002
Orlogskaptajn Kent G.Ravn, søværnet, kasserer
2001
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
2002
Overkonstabel Bjarne L.Pedersen, hæren
2002
Major Kaj Wagener, hæren
2002
Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius, søværnet
2001
Seniorsergent Margit Buhl, hæren
2001
ØVRIGE BESTYRELSE:
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren (UF)
2002
Major Keld Emil Damsgaard, hæren (UF)
2002
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (UF)
2002
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet (UF)
2002
Major Tom Petersen, hæren (UF)
2002
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet (UF)
2002
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
2002
Seniorsergent Jan Andersen, søværnet
2001
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Premierløjtnant af reserven John Pihl, hæren
2002
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet
2002
Major Jens Erik Lund, flyvevåbnet
2002
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor K.E.Rosgaard, flyvevåbnet
2001
Oberst Jens Christian Lund, hæren
2002
Kontreadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
2000
SUPPLEANTER TIL AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Major Bjarne Overgaard, hæren
2001
Generalmajor Leif Simonsen, flyvevåbnet
2002
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND:
Oberst Jens Christian Lund, hæren, Amatør og Ordensudvalg
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren, Den Jyske Idrætshøjskole, Vejle
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Peter Farver, flyvevåbnet
DANSK FÆGTE-FORBUND:
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren
KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:
Orlogskaptajn Kent Ravn, søværnet
UF = Udvalgsformand
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2004
2003
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2003
2003
2005
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SKEMA 3
OVERSIGT OVER STÅENDE UDVALG M.V.
Pr. 18. november 2002
BOLDSPILUDVALG I
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren, formand
Major Torben L.Jensen, hæren, FM/badminton
Flyverspecialist Kenneth Møller Holm, flyvevåbnet, badminton
Major Kaj Ove Bendixen, hæren, FM/bordtennis
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet, bordtennis
Major Claus Pieler, flyvevåbnet, FM/golf
Civil Michael Christoffersen, søværnet, golf
Oberstløjtnant Niels Jørgen Bundgaard, hæren, FM/tennis
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, tennis
BOLDSPILUDVALG II
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Annette B.Jensen, flyvevåbnet, fodbold
Oversergent Claus Hansen, hæren, fodbold
Kaptajn Kim R. Kock, hæren, fodbold
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, fodbold
Oversergent Lasse Odgaard, flyvevåbnet, fodbold
Overkonstabel Lars Vandborg, hæren, fodbold
Oversergent Mikkel A.Sabroe, hæren, FM/håndbold
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold
Premierløjtnant Jesper Skovgaard, hæren, FM/volleyball
Premierløjtnant Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball
Assistent Anita Schønemann, hæren, volleyball
Premierløjtnant Kristian Høy, hæren, volleyball
IDRÆTSUDVALG I
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet, formand
Major Erik Andersen, hæren, FM/atletik/cross
Kaptajnløjtnant Kim Sonne Frandsen, søværnet, atletik/cross
Kaptajn Per G.Hansen, flyvevåbnet, atletik/cross
Major Varny S.Vestergaard, hæren, FM/tri-/duathlon
Seniorsergent Per Halberg, flyvevåbnet, tri-/duathlon
IDRÆTSUDVALG II
Major Keld Emil Damsgaard, hæren, formand
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, FM/faldskærm
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm
Sergent Bjørn Stephensen, flyvevåbnet, faldskærm
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren, FM/fægtning
Overkonstabel Henrik B.Grubak, hæren, fægtning
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Seniorsergent Kim K.Berg, søværnet, fægtning
Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren, fægtning
Seniorsergent Ib V.Nielsen, flyvevåbnet, fægtning
Major Keld H.Lavesen, hæren, FM/svømning
Kaptajn Steen G.Brevadt, hæren, svømning
Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning
Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning
SKYDEUDVALGET
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand
Orlogskaptajn Henning Grevelund, søværnet, pistolskydning
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, geværskydning
Seniorsergent Finn Damkjær, flyvevåbnet, pistolskydning
Major Karl K. Kronskjold, hæren, geværskydning
Seniorsergent F.H.Andersen, hæren, feltskydning
Chefsergent Villy R.Hansen, flyvevåbnet, FM/flugtskydning
Flyverspecialist Anker Sewohl, hæren
SPECIALUDVALGET
Major Tom Petersen, hæren, formand
Seniorsergent Per M.Sørensen, flyvevåbnet, FM/feltsport-biathlon orientering
Oversergent Jan Møller, hæren, feltsport-biathlon orientering
Flyverspecialist Hans Frederiksen, flyvevåbnet, feltsport-biathlon orientering
Kaptajn Jacob Thymann Nielsen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Kaptajn Mona Rasmussen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren, FM/militær femkamp
Seniorsergent Orla Mogensen, hæren, militær femkamp
Orlogskaptajn Georg H.Petersen, søværnet, militær femkamp
HÆDERSTEGNSUDVALGET
Generalmajor Karsten J. Møller, hæren, formand
Generalmajor K.E.Rosgaard, flyvevåbnet
Kontreadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Oberst Jens Christian Lund, hæren
Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær
LOVUDVALGET
Major Kaj Wagener, hæren, formand
Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Major Peter Farver, flyvevåbnet
Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær
DOPINGKONTROLUDVALGET
Major Tom Petersen, hæren
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KOORDINATIONSUDVALGET
Seniorsergent Margit Buhl, hæren, formand
Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren
Major Tom Petersen, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Major Keld Emil Damsgaard, hæren
Overkonstabel Bjarne L.Pedersen, hæren
Seniorsergent Jan Andersen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Vicegeneralsekretær 2 Ivan Skov, sekretær
ELITEUDVALGET
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Major Tom Petersen, hæren
Kaptajn Mona Rasmussen, hæren
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Vicegeneralsekretær 2 Ivan Skov, sekretær
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IDRÆT – BREDDE – ELITE
FORSVARET GIVER ÉN TIME
DMI GIVER LIVET

Forsvarets Trykkeri
Korsør
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