IDRÆTSBEFALING
Nr.: 01-2019
FORSVARETS IDRÆTSVIRKSOMHED I 2019

1.
GENERELT
Chefen for Forsvarets Sanitetskommando har jævnfør reference a.
det faglige ansvar for idrætsvirksomheden i Forsvaret, herunder ansvaret for at udsende bestemmelser og direktiver for området. Hermed udsendes befaling for idrætsvirksomheden i Forsvaret for år
2019.

2.
RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSVIRKOMHEDEN I 2019
2.1. Eliteidræt
Eliteidrætten omfatter aktiviteter for Forsvarets militære landshold,
herunder afvikling af idrætsmønstringer og deltagelse i nationale såvel som i internationale konkurrencer i regi af Conseil International
Sport du Militaire (CISM). Aktiviteterne benævnes kategori A aktiviteter. CISM relaterede møder og konferencer er ligeledes omfattet af
kategorien.
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2.2. Breddeidræt
Breddeidræt er bl.a. Forsvarets Mesterskaber, der benævnes kategori
B aktiviteter.
Breddeidræt omfatter endvidere idrætsaktiviteter som motionsevents
og idrætsaktiviteter i regi af Dansk Militært Idrætsforbund. Disse aktiviteter benævnes kategori C aktiviteter.
3. ØKONOMI
3.1. Kategori A og B aktiviteter
Kategori A og B aktiviteter reguleres jævnfør reference b., idet det
bemærkes, at deltagelse er frivilligt og dermed arbejdstidsneutralt.
Forsvarets Sanitetskommando afholder udgifterne i forbindelse med
planlægning og gennemførelse af kategori A og B aktiviteter.
Ved indkommandering af personel til gennemførelse af og deltagelse i
kategori A aktiviteter, afholder den indkommanderende myndighed
udgiften hertil.
3.2. Kategori C aktiviteter
Kategori C aktiviteter reguleres således:
Forsvarets Sanitetskommando betaler udgifterne til motionsevents,
startgebyr, Forsvarets løbetrøje samt lejeudgifter til telt i forbindelse
med gennemførelsen af den enkelte aktivitet jævnfør bilag 2.
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Dansk Militært Idrætsforbund budgetterer for idrætsaktiviteter i regi af Dansk Militært
Idrætsforbund.
Planlægning og tilrettelæggelse af kategori C aktiviteter bør i muligt omfang placeres uden
for normal arbejdstid. Officials og hjælpepersonel, som er nødvendige for at afvikle aktiviteten, kan beordres på almindelige tjenstlige vilkår.
Ved deltagelse i kategori C aktiviteter, der placeres inden for normal arbejdstid, kan deltagelse ske under anvendelse af arbejdstid. Deltagelse må ikke medføre optjening af merarbejde jævnfør reference a.
Udgifter til forplejning er for deltagernes egen regning. Udgifter til forplejning for hjælpepersonel afholdes af arrangøren.
Ved kategori C aktiviteter, der medfører overnatning uden for hjemmet, ydes der kostgodtgørelse svarende til prisen for en standardkostportion i Forsvarets cafeterier for de måltider,
der falder inden for det samlede fravær i forbindelse med aktiviteten. Kostgodtgørelse udbetales ved den beordrende myndigheds foranstaltning og afregnes ved anvendelse af blanketterne ”rejseordre” og ”afregning”.
3.3. Øvrige idrætsaktiviteter
Udgifter til idrætsarrangementer, der ikke er anført i nærværende befaling, afholdes af beordrende myndighed.
3.4. Transport og faciliteter
Forsvaret stiller i muligt omfang transport og faciliteter til rådighed i forbindelse med planlægning, gennemførelse og deltagelse i idrætsaktiviteter i alle tre kategorier, idet der i videst muligt omfang koordineres fælles transport.
3.5. Ammunition
Ammunition til afvikling af skydekonkurrencer stilles til rådighed af Forsvaret. Ved deltagelse i kategori B og C aktiviteter medbringer skytterne selv ammunition, hvorfor de afgivende tjenestesteder afholder udgiften hertil.
3.6. Idrætspræmier
Forsvarets Sanitetskommando er ansvarlig for tilvejebringelse af præmier til Forsvarets
Mesterskaber og Nordiske Militære Mesterskaber afholdt i Danmark.
Dansk Militært Idrætsforbund er ansvarlig for tilvejebringelse af præmier til idrætsaktiviteter i regi af Dansk Militært Idrætsforbund.
Præmier tildeles i henhold til de gældende bestemmelser for den enkelte idrætsaktivitet.
4. ANDRE FORHOLD
Invictus Games, som favner særligt udsatte skadede veteraner, er forankret ved Forsvarets
Sanitetskommando og forvaltes særskilt.
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Sten Hulgaard
Generallæge
Chef for Forsvarets Sanitetskommando

Ref.:
a:
b:

VFKBST FSU.491-7 2018 Bestemmelser for Militær Fysisk Træning og Idrætsvirksomhed i Forsvaret.
FPSBST 564-13 2017 Bestemmelse om tjenesterejser inden for Forsvarsministeriets
område (link)

Bilag:
1:
Forsvarets deltagelse i Motionsevents 2019.
2:
Planlagte nationale og internationale idrætskonkurrencer og -møder i 2019.
3:
DMI tentative stævnekalender 2019
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FORDELINGSLISTE
Til:
Dansk Militært Idrætsforbund
Arktisk Kommando
Beredskabsstyrelsen
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsakademiet
Forsvarsministeriets Auditørkorps
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Hjemmeværnskommandoen
Specialoperationskommandoen
Søværnskommandoen
Eft.:
Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab
Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn
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