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INDLEDNING
Af formand DMI, stabslæge-1 Erik Darre.
Denne beretning for året 2005 er min første som
formand for Dansk Militært Idrætsforbund (DMI),
og lad det være slået fast med det samme - det
har været en meget stor oplevelse og fornøjelse
på tættere hold at stifte et nærmere bekendtskab
med den frivillige idræt inden for Forsvaret. Mine
forventninger er til fulde blevet indfriet. Det er
med stor glæde og stolthed, at jeg i dag kan konstatere, at DMI er et aktivt og traditionsrigt forbund, som såvel på leder som aktiv siden består af ildsjæle, der gør en
kæmpe indsats til gavn for den frivillige idræt og dermed også for den generelle trivsel og virksomhedskultur i Forsvaret.
Året 2005 var første år af den nye forsvarsaftale periode 2005 – 2009. Der er stort
set ikke den enhed i Forsvaret, som ikke har gennemgået eller vil komme til at gennemgå forandringer i konsekvens af aftalen. Vi i DMI kan ikke undgå også at blive
berørt af de mange strukturelle ændringer i Forsvaret. Det kan konstateres, at der i
forbindelse med planlægning og afvikling af DMI stævnevirksomhed har været problemer med at finde de rette kontaktpersoner og kontaktfora på de enkelte tjenestesteder. Det er imidlertid alligevel glædeligt at kunne konstatere, at selv i denne overgangsfase mellem ny og gammel struktur er det lykkedes at få planlagt og gennemført de vanlige Forbundsmesterskaber og Danmarksmesterskaber på et tilfredsstillende niveau og i langt de fleste tilfælde med meget pæne deltagerantal.
I 2005 blev der for tredje gang med stor succes gennemført forsøgsstævne i cykling.
Konklusionen på disse forsøgsstævner var indlysende, og det bliver spændende i
2006 at kunne byde velkommen til denne disciplin som nyt Forbundsmesterskab – et
Forbundsmesterskab, som helt sikkert vil kunne samle mange deltagere.
I 2005 blev vi igen vidne til en række topresultater af danske militære idrætsudøvere.
Ved CISM-verdensmesterskaberne var der bronzemedaljer til PL Klaus HjorthMamsen i Marine 5-kamp og til OKS-1 Jette F. Andersen i skydning. Ved CISMeuropamesterskaberne blev det til en flot guldmedalje i langdistancesejlads til MEK
Jørgen Bendtsen. Ved de Militær Nordiske Mesterskaber høstede danske deltagere i
2005 en lang række medaljer - i alt 9 guldmedaljer, 6 sølvmedaljer og 7 bronzemedaljer, alle medaljer fordelt på tre idrætsgrene, nemlig skydning, biathlon orientering
og militær 5-kamp. Sidst men ikke mindst opnåede OKS-1 Brian Dåsbjerg i et skrapt
selskab en meget fornem 1. plads og guldmedalje ved Europa Cup i militær 5-kamp.
DMI økonomi bygger som bekendt hovedsageligt på tilskud fra Danmarks IdrætsForbund (DIF). Tilskuddet udspringer af de tips- og lottomidler, som DIF efter en vedtaget fordelingsnøgle fordeler til de enkelte medlemsforbund. DMI er overbevist om,
at den nye fordelingsnøgle, som træder i kraft i 2007 med sikkerhed vil betyde en
reduktion i DIF tilskuddet til DMI. På denne baggrund har DMI ledelse i 2005 iværksat en række tiltag med henblik på at nedsætte DMI udgifter, således at forbundet
står godt rustet til de nye og måske mere ”barske” tider efter 2007. Det vurderes, at
disse tiltag har haft den fornødne effekt, og at DMI på et godt og solidt økonomisk
fundament kan gå fremtiden i møde med et uændret aktivitetsniveau.
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Idrætspolitisk blev året 2005 i høj grad præget af den fortsatte debat om Team Danmarks støttekoncept. Det er i den forbindelse glædeligt at konstatere, at vi fortsat er
”inde i varmen” med individuel støtte til den militære 5-kæmper Brian Dåsbjerg.
Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelse, forretningsudvalg, medarbejdere på DMI
sekretariat og DMI medlemsorganisationer for en fornem og dedikeret indsats til gavn
for den frivillige idræt i Forsvaret.
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2005

HÆDERSTEGN
Generalmajor Karsten J. Møller

GULDEMBLEM
Orlogskaptajn Kristen Trap
SØLVEMBLEM
Stabslæge Erik Darre, Formand
Major Tina Overgaard Haarup, Specialudvalget
Seniorsergent Kurt B. Rasmussen, Boldspiludvalg 1
CIV Gitte Møller, Trænregimentets Idrætsforening
CIV Nina Hoffmann, Kolding Orienteringsklub
OKS-1 Alex Lundahl Hansen, Odense Garnisons Idrætsforening
BRONZEEMBLEM
Major Mandus Andresen, Sønderborg Garnisons Idrætsforening
CSG Leif Kjeld Loft, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
SSG Peter Normann Johansen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
OKS-1 Per Rasmussen, Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk
OS Allan Olsen, Odense Garnisons Idrætsforening
OKS-1 Bjarne O. Bentzen, Odense Garnisons Idrætsforening

BRONZEEMBLEM/LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP
LT Martin Askholm Nielsen
LT Jens L. Jessen
LT Mette Matthiesen
OKS-1 Christina Christensen
OKS Marie Louise Jul Clausen
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BIATHLON ORIENTERING
Sergentelev Johan Andreas Mac Lassen
SKYDNING
Oversergent Janne Ramsing
GULDMANCHETKNAPPER
Oberst Jens Christian Lund, Idrætsforeningen Skive Garnison
SØLVMANCHETKNAPPER
Oberst Ib J. Bager, Fredericia Garnisons Idrætsforening
Oberstløjtnant Niels Krarup, Oksbøl Militære Idrætsforening
Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius, Søværnets Idrætsforening/Korsør
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2005
På DMI repræsentantskabsmøde den 16. april 2005 blev der overrakt følgende pokaler og hæderspræmier:
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE MILITÆRE IDRÆTSPRÆSTATION
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har
ydet en for den militære idræt, enten national eller international, betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2004
Major Tina Overgaard Haarup,
Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
Som begrundelse skal anføres:
Tina Haarup har siden 1995 været en fast deltager på det militære landshold i Biathlon Orientering og Orientering. I dele af den forløbne tid har hun også været i bruttotruppen på det civile landshold under DOF. Tina har forstået at kombinere sin elitesport med sin militære karriere, således at hun på god facon har opbygget sin rutine,
samt stille og roligt konsolideret sin plads i toppen af dansk men også nordisk biathlon elite. Hun har således flere gange løbet medaljer hjem til Danmark. 2004 blev
året, hvor Tina satte de hurtige norske damer, de finske piger og de stærke svenske
kvinder på plads ved at gennemføre MNM klassisk distance på en særdeles solid og
gennemrutineret facon. Tina demonstrerede i det meget teknisk svære finske terræn
på overbevisende måde, at de ufatteligt mange timers intensiv træning - specielt i
punktorientering - absolut ikke har været spildte. På netop punktorientering – en disciplin der kræver, at det ypperste af orienteringsevne og hurtighed i ukendt og
uoverskueligt terrænen går op i en højere enhed - grundlagde hun sit nordiske mesterskab ved et næsten fejlfrit løb. Til sammenligning kan nævnes, at flere tidligere
nordiske mestre fra Finland ved dette stævne lavede mere end 20 flere fejlpoint end
Tina. Det efterfølgende orienteringløb forløb perfekt uden ’bom’ og på en hurtig tid.
Efter en god skydning kunne Tina så løbe i mål som militær nordisk mester 2004. En
titel der ikke tidligere er opnået af en dansk løber i Biathlon orientering.
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 2004:
Overkonstabel Brian Dåsbjerg
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Efter en målrettet indsats gennem flere år, satte Brian Dåsbjerg kronen på værket i
2004. Følgende resultater skal her nævnes:

Med en 2. plads ved Verdensmesterskaberne (VM) i Chile opnåede han den
bedste individuelle placering for en dansk mandlig femkæmper nogensinde

Blev en suveræn Europamester i Ankara, Tyrkiet

Blev samlet vinder af Europa Cuppen med lutter sejre

Blev Danmarksmester ved DM på Sjælsmark
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Fik has på den gamle rekord i svømning, så den nu lyder på 24,5 sek., ligesom han nu også har den samlede danske rekord på i alt 5.533,0 points.
Brian Dåsbjerg er langs fra et ubeskrevet blad i militære femkampkredse. Han har
gentagne gange været medaljetager ved DM og i internationale konkurrencer. Således fik han, for sine fremragende resultater også tildelt Sønderborgpokalen i 1999.
Men hans præstationer i 2004 er så bemærkelsesværdige, at de bør påskønnes,
hvorfor han igen i år tildeles Sønderborgpokalen.
Ydermere skal det anføres at Brian Dåsbjerg altid er 100 % seriøs med sin sport og
derfor også er et eksempel til efterlevelse for alle andre.
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 2004:
Overkonstabel Poul Beck
Livgardens Idrætsforening
Poul har igennem mange år været med på CFI pistollandshold. Ja! Vi skal helt tilbage i 70èrne hvor Poul prøvede at komme på landsholdet første gang. Poul har siden
været den skytte på holdet, som altid har bidraget med et godt humør og hjælpsomhed i forhold til fællesskabet.
I DMI regi har Poul altid været med og været drivkraften bag holdet fra Livgarden.
Ja! Poul har til DMI landsskyttestævner vist resultater, der har været helt i top. Det er
flere gange resulteret i at Poul er draget hjem til Livgarden med den højst opnåelige
præmie. Præmien, som bevis for at være den bedste skytte på militære våben.
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 2004:
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole
Idrætsforening Flyvevåbnets Officersskole (IFO), har i 2004 været arrangør af fodbold - indendørs kvalifikationsstævne ØST samt finalestævnet i fodbold - udendørs.
På trods af vanskeligheder med planlægningen, især fodbold - ude, hvor der var
mange udeblivelser samt sidste øjebliks afbud, formåede idrætsforeningen alligevel
at gennemfører stævnet med meget høj kvalitet og godt humør. Idrætsforeningen har
udvist stor kreativitet, såvel med hensyn til resultatformidlingen, som til sportslige aktiviteter/- udfordringer under kammeratskabsaftenen. Selv om det er en ret lille
idrætsforening, er den altid parat til at påtage sig ét til to arrangementer om året.
Nævnes skal det også, at Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) i deres uddannelse har
indlagt stævneafvikling, hvor det er kadetter, som står for planlægningen og gennemførelsen af stævnet. Et uddannelsestiltag, som DMI værdsætter meget.
Det er glædeligt at erfare, at også forholdsvis små idrætsforeninger kan løfte opgaven som arrangør af DMI stævner.
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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 2004:
Oversergent Gitte V. Nielsen
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Gitte har, i den korte tid hun har været knyttet til landsholdet, medvirket til et godt
kammeratskab skytterne imellem. Gitte har forbedret sig resultatmæssigt, så Gitte vil
helt sikkert være med i skydning på topplan om ganske kort tid.
Gitte har, ud over sin egen skydning, bidraget med mange gode ideer og tiltag, som
kommer alle holdene til gode. Derudover sætter Gitte det sociale i højsædet ifm.
landsholdene og er altid villig til at give en hånd med, når der skal løses en opgave.
IDRÆTSMÆRKETS VANDREPOKAL
Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1964.
Tildeles den idrætsforening, der i årets løb har opnået bedst samlede resultat i de af
forbundet afholdte stævner.
For indsats i 2004:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Karup har vundet pokalen for 2004 med 11,5 points.
Idrætsforeningen vandt også pokalen i 2003. Nr. 2 blev Idrætsforeningen Skive Garnison, som opnåede 10,0 points, og nr. 3 blev, som sidste år, Slagelse og Næstved
Garnisons Idrætsforening med 6,5 points.
Vinderen har scoret de nødvendige points i badminton, bordtennis, skydning, flugtskydning, fodbold – indendørs, fodbold – udendørs, golf, håndbold, fægtning INDV.
og volleyball. Foreningen – der med 1.095 medlemmer er en af forbundets største –
deltager stort set i alle idrætter i DMI regi og har gennem årene været arrangør af
adskillige forbundsarrangementer.
DMI hæderstegn til
Generalmajor Karsen J. Møller
Chef for Forsvarsakademiet
Som motivation for indstillingen skal anføres, at Karsten J. Møller, som formand for
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI), og dermed ”førstemand” for den frivillige idræt i
Forsvaret, på en særdeles positiv måde har været med til at styrke den frivillige
idræts anseelse og betydning.
Karsten Møller har i meget høj grad været foregangsmand i bestræbelserne på at
fremtidssikre DMI. I dette arbejde og i DMI virke generelt har han været meget bevidst om værdien af en tæt kontakt til forbundets nødvendige medspillere. Her tænkes der både på samspillets med forsvarets interne fora, men også de eksterne nøglespillere som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Karsten Møller har været
en markant og særdeles kompetent repræsentant for GMI i forhold til vores omverden.
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Karsten Møllers engagement og indsigt i idrættens vilkår og virke har været fremtrædende. I sin periode som formand har han gennem et meget personligt engagement
formået at give forbundet et pust og et løft til gavn for DMI virke generelt.
Karsten er meget engageret i forbundets virke og ikke mindst dets fremtid. Han har
været bevidst om, at Forsvaret og dermed DMI er inde i en brydningstid, og at det er
vigtigt, at forbundet er på forkant med udviklingen. Det har således været under hans
ledelse, at DMI har gennemført et bestyrelsesseminar, hvor forbundets fremtid, organisation og struktur blev drøftet.
Karsten Møller modtog DMI guldemblem i 2004.
DMI guldemblem til
Orlogskaptajn Kristen Trap
Søværnets Idrætsforening, København.
Kristen Trap har gennem en årrække været medlem af SIF KBH bestyrelse og formand for SIF KBH skydeudvalg. Han er p.t. leder af SIF KBH afdeling på Søværnets
Grundskole (SGS). Han har i mange år været medlem af DMI skydeudvalg og siden
1998 formand for udvalget, og dermed medlem af DMI bestyrelse. Han har også været medlem af DMI koordinationsudvalg og DMI eliteudvalg. Kristen Trap har i mange
år stået som leder af DMI Landsskyttestævne, og er fortsat leder af disse meget store stævner.
Han har mange andre lederhverv, bl.a. i DGI amtsudvalg, Frederiksborg Amt.
Kristen Trap har været primus motor i etableringen af luftskydebaner på SGS. Han
har altid været meget aktiv for at motivere andre til at dyrke idræt. Han har i mange
år været landstræner for det militære skydelandshold.

STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2005 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Slagelse & Næstved Garnisons IF
Danmarksmesterskaber i militær femkamp.
Reserveofficersforeningen Danmark, KK
Danmarksmesterskaber i feltsport.
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Danmarksmesterskaber i biathlon
/orientering.
IDRÆTSFORENING
Jydske Dragonregiments
Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening
Korsør
Slagelse & Næstved Garnisoners Idrætsforening
Vordingborg Garnisons
Idrætsforening
Fredericia Garnisons
Idrætsforeningen
Søværnets Idrætsforening

FORBUNDSMESTERSKABER
Fodbold – Indendørs
Håndbold
Volleyball
Svømning
Fægtning – individuelt
Badminton
Beachvolley
Cykling
(Forsøgskonkurrence)
Bordtennis, Cross C.
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KVALIFIKATIONS- og
KREDSSTÆVNER

Badminton
Indefodbold

København
Hærens Logistikskoles
Idrætsforening
Bornholms Værns
Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup
Oksbøl Militære
Idrætsforening
Idrætsforeningen
Skive Garnison
Haderslev Garnisons
Idrætsforening
Idrætsforeningen
Flyvestation Karup

Landsskyttestævne
Faldskærmsudspring
Tennis
Triathlon og Duathlon Udefodbold
Golf

Badminton

Fodbold – Udendørs
Flugtskydning
Fægtning – holdkårde Udefodbold

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 2005
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2004)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling (Forsøgsstævne)
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Svømning
Skydning
Flugtskydning

DELTAGELSE
Individuel
Hold
155(117)
58(55)
114(100)
111(105)
49(32)
52(67)
27(36)
13(19)
14(16)
17(20)
76(74)
84(83)
26(25)
60(53)
21(14)
25(33)
120(85)
69(31)
44(32)
8(8)
49(87)
54(103)
115(157)
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Foreninger
21(26)
8(13)
14(?)
25(31)
11(9)
20(27)
14(20)
10(14)
12(12)
8(10)
14(17)
16(21)
12(16)
9(8)
10(8)
10(15)
24(15)
11(13)
10(10)
6(6)
7(14)
10(10)
18(21)

BESTYRELSENS BERETNING
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er specialforbund for biathlon orientering, feltsport og militær femkamp - de såkaldte danmarksmesterskabsidrætter - samt tværgående forbund for øvrige DMI idrætsgrene under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Idrætsvirksomheden i DMI i 2005 vurderes som værende tilfredsstillende, selvom
deltagerantallet i nogle idrætsgrene har haft en faldende tendens. Årsagen hertil skal
være usagt, men det forhold, at idrætskontorer/idrætsofficersjobbet ved, så at sige,
alle tjenestesteder er blevet nedlagt, har ganske givet været medvirkende hertil. Et
forhold, som også, i høj grad, har besværliggjort kommunikationen mellem sekretariatet, idrætsforeningerne samt tjenestestederne.
Alle planlagte stævner er gennemført. På grund af for få tilmeldinger har flere kvalifikationsstævner været aflyst i 2005. Glædeligt var det, at for første gang har 2 civile
idrætsforeninger deltaget i danmarksmesterskaberne i militær femkamp, nemlig
Sparta og Hvidovre Atletik og Motion.
DMI er et breddeforbund, som bl.a. har til formål at fremme interessen for den frivillige idræt indenfor Forsvaret, herunder hjemmeværnet. Med det er også et forbund,
hvorfra landsholdsdeltagere til de militære landshold rekrutteres. Derfor er det også
en glæde at se, at kvaliteten forbedres år for år samt konkurrencen skærpes.
Der er gennemført 20 finalestævner, herunder 3 danmarksmesterskaber, samt, som
tidligere nævnt, et antal kvalifikationsstævner. På et bestyrelsesseminar i januar
2005 blev det besluttet, at fra 2006 at regne, nedlægges alle kvalifikations- og kredsstævner, således der fremadrettet kun gennemføres danmarksmesterskaber og forbundsmesterskaber. I 2005, blev der, for tredje gang, og med stor succes, gennemført et forsøgsstævne i cykling. Fra og med 2006 er dette stævne ophøjet til et forbundsmesterskab.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring
skal der erindres, jf. side 310 og kap. 8, i DMI love og bestemmelser, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, uden at medlemskab af begge
idrætsforeninger er en forudsætning. I alle andre idrætsgrene skal DMI pointere, at
tilhørsforhold/startret, jf. DMI stævnebestemmelser, skal overholdes samt at det er
den enkelte idrætsforening, som er ansvarlig for, at tilmeldte deltagere er berettiget til
at deltage.
Resultatformidlingen sker nu ret så hurtigt, efter at hver idrætsgren – næsten – har
fået udarbejdet et EDB-program. Desværre er der fortsat flere mangler i de fleste udsendte resultatlister, såsom grad, fulde navn, tjenestested, ligesom der ofte mangler
en præmieoversigt, udvisende hvem der har fået tildelt præmier, pokaler m.m. DMI
skal, endnu engang, opfordre diverse udvalg/arrangører til at være meget mere omhyggelige med, at disse resultatlister er fyldestgørende med alle de nødvendige oplysninger
Som tidligere nævnt gennemførte DMI et bestyrelsesseminar i januar måned i Fredericia, hvor bestyrelsen bl.a. besluttede at:
 Forvaltningen og ansvaret for biathlon orientering (BO) landsholdet overføres
fra eliteudvalget (ELU) til specialudvalget (SPU),
 sager vedr. International Biathlon Orientering federation (IBOF) overføres fra
ELU til SPU,
 DMI udpeger formand for ELU ved Center for Idræt,
 koordinationsudvalget nedlægges,
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DMI kvalifikationsstævner nedlægges fra 2006 at regne. Som konsekvens
heraf pålægges det diverse udvalg at tilpasse bestemmelseskomplekset,
bestyrelsen fremadrettet skal arbejde på, at DMI ordinære medlemmers pårørende også kan blive ordinære medlemmer af DMI. Forslag hertil fremlægges
på DMI repræsentantskabsmøde den 8. april 2006.

PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
I mange idrætsforeninger er tjenestestedets idrætsofficer/idrætsleder det faste holdepunkt, hvortil alle retter henvendelse, herunder også alt vedrørende DMI virksomhed, og hvortil meget af DMI post/mails sendes. I bestyrelsens beretning for 2004
nævntes bl.a., at DMI med stor bekymring så på de tanker, Forsvaret gjorde med
hensyn til nedlæggelse af disse stillinger. DMI opfordrede i denne beretning Forsvarets øverste ledelse til endnu engang at overveje disse tiltag. Forsvaret har i løbet af
2005 nedlagt, så at sige, alle idrætslederstillingerne/ idrætskontorerne, hvilket desværre har været medvirkende til, at DMI-post i mange situationer ikke er kommet
frem til rette vedkommende. Dette forhold har bl.a. betydet for silde tilmeldinger –
eller endnu værre slet ingen tilmelding.
I FKOVEJL PS.400-3, kap. 5, står bl.a., at idræt er en del af Forsvarets virksomhedskultur, og at Forsvaret tilskynder derfor til, at alt personel, af frivillig vej, dyrker idræt,
efter ønsker, evner og behov. Endvidere står der, at Forsvarets organiserede idrætsvirksomhed baseres på det idrætsuddannede personel, og i et snævert samarbejde
med Dansk Militært Idrætsforbund og dets idrætsforeninger. For at dette kan gennemføres, er det absolut nødvendigt, at der ved tjenestestederne er en idrætsorganisation, som planlægger, tilrettelægger og gennemfører den af Forsvaret og DMI planlagte idrætsvirksomhed samt tager sig af alle andre idrætsspørgsmål.
DMI ser gerne, at planlægning af stævner 2 – 3 år frem i tiden opprioriteres, så tjenestesteder og idrætsforeninger i god tid har kendskab til placeringen af DMI stævner. I
Forsvarets fremtidige struktur er det DMI ønske, at samarbejdet med Forsvarskommandoen, de operative kommandoer samt tjenestestederne bliver endnu bedre, med
følgende bedre vilkår for hele DMI stævnevirksomhed. Et tiltag til at forbedre dette
forhold kunne være, at samme idrætsforening/tjenestested planlagde og gennemførte samme stævne flere år i træk. Når en idrætsforening/tjenestested et år har udarbejdet en stævneorganisation, fremskaffet materiel, foretaget diverse aftaler m.m., vil
det al andet lige være noget nemmere, og med mindre ressourcer, at gennemføre
sammen stævne året efter. Dette skal naturligvis ikke gælde alle DMI stævner. DMI
er bevidst om, at mange idrætsforeninger – også de mindre – gerne vil påtage sig at
gennemføre et DMI stævne et år, og den mulighed skal de selvfølgelig fortsat have.
DMI har med glæde erfaret, at Center for Idræt ved Forsvarsakademiet har åbnet
mulighed for, at konstabelgruppen kan komme på idrætsbefalingsmandskursus. Dette tiltag giver Forsvaret, og dermed DMI, langt bedre udnyttelse af de idrætsressourcer, som allerede findes i Forsvaret. Jo flere idrætsuddannede/ildsjæle, som findes
ved tjenestestederne, jo større muligheder er der for at få en idrætsorganisation op at
stå.
I Forsvarskommandoregi er der nedsat et Forsvarets idrætsudvalg. DMI skal opfordre til, at der ligeledes, såvel ved de operative kommandoer, som ved Forsvarets
tjenestesteder, oprettes et idrætsudvalg/en idrætsorganisation, som fremadrettet tager sig af alle idrætsmæssige spørgsmål ved Forsvaret tjenestesteder. Forhold, som
Forsvarets idrætsudvalg allerede har gjort opmærksom på er nødvendige og vigtige
parametre i Forsvarets fremtidige idrætsstruktur, såfremt nuværende idrætsaktivitetsniveau skal bibeholdes. Det sidste er et faktum, som Forsvarets øverste ledelse
tidligere har meldt ud.
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IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne er meget varieret og svingende, da de
tjenstlige krav til personellet er meget omskiftelige - tænk blot på øvelsesaktiviteten,
uddannelse af enheder/personel - for slet ikke at tale om de meget store afgivelser til
international tjeneste. Forhold, som, med Forsvarets nye indkaldelses- og uddannelsesstruktur samt udsendelsescyklus, ikke har været mindre i 2005, og nok heller ikke
bliver det i fremtiden. Desværre også forhold, som har været medvirkende til, at der
har været en tilbagegang i DMI medlemstal.
Alligevel er det lykkes for idrætsforeningerne at engagere meget personel, og holde
et relativt højt aktivitetsniveau, bl.a. gennem deres arrangementer efter den daglige
tjenestes ophør.
Medlemsregistrering:
Endnu engang må sekretariatet desværre konstatere, at mange idrætsforeninger
fortsat forsømmer at indsende det ønskede medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund
(DIF). Mange idrætsforeninger ville ikke have foretage denne registrering rettidigt,
såfremt de ikke var blevet rykket. Det er ligesom om idrætsforeningerne ikke er klar
over, at manglende registrering medfører et mindre tilskud fra DIF til DMI, og dermed
også mindre økonomi at gøre godt med i forbindelse med DMI stævnevirksomhed.
Det koster dyrt at undlade det meget begrænsede arbejde - at udfylde et fortrykt
skema, og indsende det, enten via internettet, eller pr. post til DIF.
Fra og med 2005 er registreringstidspunktet til DIF ændret fra 1. januar til 1. november. Årsagen hertil er de ændrede indkaldelsesterminer.
DMI orienteringsmøder:
DMI har i 2005 afholdt ét orienteringsmøde (tidligere kasserermøder) for idrætsforeningernes kasserere, DMI udvalgsformænd samt økonomiansvarlige. Til trods herfor, samt at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og
kontering af diverse udgifter, må det erkendes, at økonomien omkring stævnevirksomheden fortsat volder stor besvær, og giver megen unødigt arbejde. DMI skal
endnu engang opfordre idrætsforeningerne til at udpege en økonomiansvarlig for
hvert DMI stævne samt at bruge DMI udvalg noget mere desangående.
Indsendelse af årsberetning:
Idrætsforeningerne anmodes igen i år om at indsende den i forbundets § 8 nævnte
årsberetning, indeholdende:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand,
kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og
mail-adresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat snarest underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse, postgiro-/bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse.
Kun ca. halvdelen af DMI foreninger efterkom, også i 2005, ovennævnte indsendelse
af årsberetning. Det er bestemt ønskeligt, at flere foreninger efterlever den angivne
indsendelsesfrist.
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Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
Der er i 2005 nedlagt 2 idrætsforeninger:
 Kongens Artilleriregiments Idrætsforening.
 Flyvestation Skalstrups Idrætsforening
Forbundet byder velkommen til følgende idrætsforening:
 Idrætsforeningen Patruljekompagniet Hærens Operative Kommando (IPHOK).
Forbundet består nu af 52 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 18.848 pr.
31. december 2005. Desværre en tilbagegang på knap 1500 ordinære medlemmer i
forhold til 2004. Den væsentlige årsag til denne ret store tilbagegang er, som tidligere
nævnt, de mange udsendelser samt manglende ”genregistrering” af medlemmer,
som, i forbindelse med implementeringen af forsvarsforliget, er blevet forflyttet til et
andet tjenestested i løbet af 2005.
IDRÆTSGRENENE
DMI bestyrelse er meget opmærksom på udviklingen og medlemmernes ønsker om
nye idrætsgrene og discipliner.
Således har der igen i 2005 været forsøgsstævne i cykling. Igen var dette stævne en
succes med over 100 deltagere. Cykling er fra 2006 at regne ophøjet til et forbundsmesterskab.
Udviklinger kan desværre også gå den anden vej. Der er således, efter bestyrelsens
vurdering, flere idrætsgrene, som i længere tid ikke har haft en tilstrækkelig deltagelse. På bestyrelsesseminaret i januar i Fredericia besluttede bestyrelsen, at den
fremadrettet vil have fokus på disse idrætsgrene.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har desværre også været taget i brug i 2005, og vil
fortsætte fremover. Dette ikke for at DMI skal have det som en indtægtskilde, men
fordi DMI vil udeblivelser og de meget sene afbud til livs. Forhold, som er til stor sene
for, såvel arrangører, som deltagere.
Protester:
I forbindelse med gennemførelse af DMI forbundsmesterskab i dua-/triathlon blev der
indgivet en protest omhandlende manglende opdatering af startlister. Protesten blev
afvist, da ingen regler var blevet brudt.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
Ændringer til DMI love og bestemmelser vil ikke mere blive udsendt til idrætsforeningerne i hard copy. Alle kapitlerne ligger på DMI hjemmeside www.dmif.dk, hvor alle
kan hente dem. Det er op til den enkelte at holde sig ajour med ændringer/opdateringer m.m.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2005 er der afholdt 5 bestyrelsesmøder, 8 forretningsudvalgsmøder. I januar måned
blev der afholdt et bestyrelsesseminar i Fredericia.
Hæderstegnsudvalget har haft en indstilling til behandling. Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2005 blevet testet af Antidoping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2005 udført af DMI bestyrelse og faste
udvalg, hver inden for deres område
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Bestyrelse:
Forbundet vil hermed sige tak for indsatsen til DMI afgående formand generalmajor
Karsten J. Møller.
Forbundet vil samtidigt byde velkommen til:
DMI nye formand, stabslæge Erik Darre.
Tandlæge Peter Wulff, bestyrelsessuppleant
Udvalgene:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende udvalgsmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet 2005 er afgået fra udvalgene:
Boldspiludvalg I:
Major Kaj Ove Bendixen
Boldspiludvalg II:
Oversergent Mikkel A. Sabroe
Oversergent Lasse Odgaard
Kaptajn Jesper Skovgaard
Major Michael Noe
Kaptajn rene Drabsch.
Kaptajn Kim Kock
Seniorsergent Annette B. Jensen
Oversergent Claus Hansen
Idrætsudvalg I:
Kaptajnløjtnant Kim Sonne
Specialudvalget:
Major Mona Rasmussen
A & O udvalget:
Oberst Jens Christian Lund
Hele koordinationsudvalget, som blev nedlagt ultimo januar 2005.
Forbundet vil samtidig byde velkommen til:
Idrætsudvalg I:
Premierløjtnant Bo Bruun Larsen
Seniorsergent Karsten Theis Pittersen
Idrætsudvalg II:
Oversergent Stefan Sperber Nystrøm
Specialudvalget:
Oversergent Jørn Svensen
A & O udvalget:
Oberst Kurt Mosgaard
PRÆMIER
DMI har i 2005 primært anvendt, såvel Holmegårds ”Skibsglas”, indtil opbrugt, samt
håndklæder og krus. Der har i 2005 været en del kritik af de nye valgte præmier.
DMI har nedsat et præmieudvalg, som vil tage nuværende præmier op til revision.
DMI bør fremadrettet (3-5 år) have et præmiesæt, som DMI kan være bekendt.
Præmierne skal have DMI logo, og bør have påført hvilken præmie, det er (1., 2., 3.
præmie).
Der udsættes fortsat hvert år mange vandrepræmier/vandrepokaler, som alle hvert år
skal inddrages. Her er især besvær med at få inddraget de individuelle vandrepræmier til DMI forbundsmesterskaber. DMI skal opfordre idrætsforeningerne til at være
ajour med, hvem der har vandrepræmierne, og ved udsendelse/ændring af tjenestested/hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har også i 2005 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI har haft en mindre medlemstilbagegang i forhold til sidste år. Det er fortsat
yderst vigtigt, at DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
I økonomisk henseende betyder antallet af medlemmer og foreninger fra 2007 at
regne lidt mindre end tidligere pga. den nye fordelingsnøgle. Fra 2007 vil det i højere
grad være antallet af aktiviteter, turneringer, stævner, kurser osv., der tæller med
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som parametre, når pengene fra tipsmidlerne skal fordeles i DIF. Det er en løsning,
som vi ikke kan være utilfreds med i DMI. Sammen med de øvrige tværgående forbund i DIF (Dansk Arbejder Idrætsforbund, Handicapidrætten og KFUM’s Idrætsforbund) er DMI afskåret fra at modtage generelle breddetilskud, generelle konkurrencetilskud, og mere end et aktivitetstilskud. Den afgørelse, har DMI naturligvis, sammen med de øvrige tværgående forbund, stillet spørgsmålstegn ved og gjort indsigelser imod. Men den politiske virkelighed er, at såfremt vi kan få del i disse tilskud,
så ”får vi for meget” i forhold til andre forbund, og dette forhold var ikke ”spiseligt”.
Det er utilfredsstillende, ikke mindst fordi vi, for få år tilbage, lykkedes med at blive
anerkendt i den tidligere fordelingsnøgle på linie med de øvrige forbund i DIF. Der
henvises i øvrigt til DMI’s årsregnskab 2005 ledelsesberetning.
DMI har i 2005 indstillet forbundets næstformand major Peter Farver til at indtræde i
DIF uddannelsesudvalg. Peter Farver kom desværre ikke i selve uddannelsesudvalget, men DIF bestyrelse har udpeget ham som medlem af en arbejdsgruppe under
uddannelsesudvalget, ”Arbejdsgruppe vedr. Ledelsesuddannelse”. En post, som
giver DMI endnu større mulighed for et tættere samarbejde med DIF.
DMI formand og næstformand repræsenterede forbundet ved DIF Årsmøde den 30.
april 2005. DMI formand repræsenterede forbundet ved DIF kongres ”Idræt 2015” i
Aalborg fra 29. september til 1. oktober 2005.
Ved DIF budgetmøde den 2. oktober 2005 var forbundet repræsenteret ved formanden og forretningsudvalgsmedlem OKS-1 Bjarne L. Pedersen.
DMI sekretariat har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
TEAM-DANMARK
DMI generalsekretær Ivan B. Skov har deltaget i Team Danmarks (TD) møder vedr.
TD støttekoncept for 2005.
DMI har igen i 2005 blevet fået støtte fra TD. Landsholdet i militær femkamp resultater har i det forgangne år desværre ikke været gode nok til at komme igennem ”TD
nåleøje” og dermed få tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet indplaceret i
”Elitegruppen”, med en økonomisk støtte på i alt kr. 57.000,00. DMI har haft et særdeles godt samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2005 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets finalestævner. Nævnes skal, at
DK 4-sport havde en meget god pressedækning af danmarksmesterskaberne i militær femkamp i Slagelse.
DMI hjemmeside er i 2005 blevet vartet af web-redaktør SSG Michael Larsen fra Flyvevåbnets Officersskole, som har justeret hjemmesiden, således den er blevet mere
brugervenlig.
DMI har nedsat et medieudvalg, bestående af:
 Bestyrelsesmedlem seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen (formand),
 forretningsudvalgsmedlem seniorsergent Margit Buhl,
 DMI web-redaktør seniorsergent Michael Larsen og
 DMI generalsekretær.
SEKRETARIATET
Pr. 1. september 2005 blev der foretaget et medarbejderskift ved DMI. Vicegeneralsekretær – 1, Kaj B. Jensen gik på pension. Der skal her lyde en stor tak til Kaj Jensen for den indsats han har ydet for forbundet. DMI har fra samme dato ansat en ny
vicegeneralsekretær – 1, pensioneret major Ib P. Jensen. I forbindelse med skiftet er
der blevet foretaget en mindre omstrukturering af sekretariatet. Der er fortsat 3 ansat17

te på sekretariatet, med hver 20 timer pr. uge. Det administrative arbejde i forbundet
er ikke blevet mindre i det forløbne år, og når der har været behov for at prioritere
arbejdet, og det har det, så har stævnevirksomheden haft første prioritet.
Kontingentregnskabet, medlemsregistrering og regnskabsfunktionerne, som nu er
samlet under en og samme person, vicegeneralsekretær – 2 Hanne Puggaard, har
vist sig at være en styrkelse. Hanne er ligeledes ansvarlig for udbetaling af Team
Danmark midler til DMI pt. eneste deltager i Team Danmark’s elitegruppe Brian Dåsbjerg.
Samarbejdet med DMI revisionsfirma har fungeret upåklageligt.

BOLDSPILUDVALG I
GENERELT
Af major Claus Pieler
Kigger man tilbage på året 2005 for boldspiludvalg I, så må man konstaterer, at der i
lighed med 2004 var under 50 deltagere i tennis og bordtennis. Især bordtennis var
der få deltagere med kun 36 på Holmen, dog skal det siges, at jeg ved selvsyn så
deltagerne gennemførte stævnet i en god sportslig og kvalitetsmæssig høj standard.
Tennis kunne samle 45 deltagere på Bornholm til velgennemført arrangement, som
jeg selv overværede. Men der må ses på om der ikke kan samles lidt flere deltagere i
de 2 sportsgrene for at det er forsvarligt at gennemfører et finalearrangement økonomisk.
I finalestævnet i badminton har deltagelsen været omkring det samme antal deltagere, som tidligere år. Og 2005 var det sidste år der her blev gennemført kvalifikationsstævner forud for finalestævnet.
I golf er det stadigt nødvendigt, at have en begrænsning på antallet af deltagere, idet
rammerne omkring finalestævnet kun tillader 100 – 105 deltagere.
Om flere udsendelser til internationale operationer og omlægningen af værnepligten
har indflydelse på at personellet har svært ved at afse tid til den frivillige idræt og
hermed deltagelse i finalestævner kan kun fremtiden vise, men det ser ud til at der er
visse tendenser.
Sluttelig skal jeg rette en stor tak til alle arrangører og mine udvalg for nogle gode og
vel gennemførte stævner og en særlig tak til DMI’s sekretariat for jeres velvillige og
positive indsats for at få tingene til at fungere i en travl hverdag.
BADMINTON
Af major Torben L. Jensen.
Forbundsmesterskaberne blev i 2005 afviklet over kun 2 runder bestående af 2
kredsstævner og 1 finalestævne, der blev spillet tirsdag den 15 marts 2005 med Vordingborg Garnisons Idrætsforening som arrangør. Kvalifikationsstævnerne blev atter i
år strøget for at begrænse antallet af gange de enkelte deltagere skulle af sted til
stævne. Dette forløb gav ikke anledning til problemer i forbindelse med afviklingen af
kredsstævnerne.
Turneringerne blev hovedsageligt afviklet efter de samme principper som i 2004,
hvilket betyder, at puljeprincippet blev anvendt i alle rækker ved finalestævnet og i
det omfang tilmeldingerne tillod det ved kredsstævnerne. Den indførte B-række i herre seniorrækkerne blev i også år spillet helt igennem til finalestævnet.
Der blev ved finalestævnet spillet i alle 13 rækker. Afviklingen fungerede perfekt på
trods af, at der i år blev spillet i to fysisk adskilte haller. Stævnet blev afsluttet med
samlet præmieoverrækkelse.
Der har igen i år været løftet muligheden for en aldersgraduering af de rækker, hvori
der deltager damer. Denne opdeling er indtil nu ikke blevet gennemført grundet den
begrænsede tilmelding i de rækker, hvor damer kan deltage. Næste års turnering
sker efter helt andre retningslinier, idet der her kun vil blive tale om et stævne, stræk18

kende sig over 2 dage. Før dette nye koncept er blevet afprøvet, vil der ikke blive
indført nye rækker.
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
35
58
93

Doubler
27
37
64

I alt
62
95
157

Antallet af startende deltagere er en del lavere end i 2004
BORDTENNIS
Af seniorsergent Kurt B. Rasmussen.
DMI’s forbundsmesterskab i bordtennis blev afholdt på Marinestation København på
Holmen med Søværnets Idrætsforening som arrangør. Traditionen tro blev stævnet
afviklet først i marts og har gennem årene haft et deltagerantal på mellem 80 – 100
personer fordelt på samtlige værn. DMI og Bordtennisudvalget måtte som følge heraf
forvente at det også i år ville være muligt at samle et betydeligt deltagerantal i samtlige rækker, men da tilmeldingsfristen var udløbet viste det sig at et meget beskedent
antal var tilmeldt og sekretariatet blev kontaktet for at høre om der undtagelsesvis var
tilmeldinger som uvist af hvilken grund ”var smuttet”. Tilmeldingsfristen blev forlænget og ”oldboys-nettet” kontaktet, for på den måde at appellere til mulige bordtennisspillere. Det resulterede i 2 bordtennisspillere til den deltagermæssige underbemandede turnering. Gennem telefonmøde med formand for boldspiludvalget samt generalsekretær blev situationen drøftet, og da borde og bolde var bestilt og DMI allerede
påført en udgift, valgte vi at gennemføre stævnet med totalt 36 deltagere. På trods af
det lave deltagerantal gennemførtes en sportslig god turnering med en kvalitetsmæssig høj standard, således blev der vist meget seværdig bordtennis og de rette
vindere endte øverst på podiet. Kammeratskabsaftenen blev for den lille skare gennemført i Sundby Sejlforening til alles tilfredshed. I forbindelse med afviklingen forsøgte vi blandt de aktive at finde årsagen til det mindre fremmøde, men ingen havde
en forklaring der kunne godtgøre den ringe tilslutning. Vi håber det er et overgangsfænomen og at vi med de 36 deltagere har nået bunden, således at vi i fremtiden kan
mønstre et større deltagerantal.
De fysiske rammer i Planbygningen på Holmen og det kompetente sekretariat sørgede for at rammerne var perfekte for at dyrke bordtennissporten under optimale
former.
GOLF
Af major Claus Pieler.
Forbundsmesterskabet i golf for året 2005 var henlagt den 8. og 9. SEP til det vestjyske med Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør. Mesterskabet blev afviklet på
henholdsvis Varde og Henne golfbaner med i alt 99 deltagere i 4 rækker; Herrer,
Damer, ung-seniorer og seniorer, samt hold turnering i 2 rækker herrer/damer og
ung-senior/Senior. Der var 27 herrer, 6 damer, 44 ung-seniorer og 22 seniorer til
start, hvilket svarer til den fordeling som også var i 2004, få kvinder og den største
gruppe er ung-seniorerne.
I lighed med tidligere år var vejret i de 2 dage omskifteligt både fra den pæne side
med sol og vind, den ene dag med megen vind, som spillerne kæmpede med, hvilket
også kunne aflæses på enkelte spilleres score. Det mere regnfulde vejr, som vi i tidligere år har skullet døje med slap vi for, så OMI må have haft en god forbindelse til
vejrguderne!?
Der blev kæmpet bravt og intens over de 2 dage på de 2 vidt forskellige baner, med
kamp til stregen i alle rækkerne. I seniorrækken måtte første dagens mand i førerpo19

sition, se sig slået på anden dagen og nøjes med en 3. plads, der var 3 slag i mellem
nr. 1 og nr. 4. I herrerækken var der ligeledes kamp om 1. pladsen, hvor manden i
førerposition også måtte nøjes med en 3. plads p.g.a. en dårligere runde på anden
dagen 4 slag efter. 2 stabile runder afgjorde ung-seniorrækken.
Resultaterne fremgår af den udsendte resultatliste.
Præmieoverrækkelsen foregik efterfølgende ved klubhuset i Varde i strålende solskin, som en god afslutning på et vel gennemført arrangement.
Undertegnede takkede efter afslutningen af stævnet stævneleder SSG Margit Buhl
og hendes hjælpere for et vel gennemført arrangement.
Forbundsmesterskabet i 2006 afholdes af Vordingborg Garnisons Idrætsforening,
som arrangør den 7. – 8. september.
TENNIS
Af seniorsergent Jørn H. Christiansen.
DMI Forbundsmesterskaber i Tennis blev i 2005 afviklet på Rønne Tennisklubs pæne baner i Rønne på Bornholm 18. og 19. august. Bornholms Værns Idrætsforening
(BVI) støttet af Lokalforsvarsregion Bornholms Værn stod for arrangementet og det
var et flot stævne. Stævnet blev åbnet af Stabschef for Lokalforsvarsregion Bornholms Værn major E.A. Larsen, støttet af fungerende formand for BVI kaptajn Knud
Eriksen og formanden for DMI tennisudvalg SSG J.H. Christiansen. Stævnet blev sat
i gang kl. 0900, hvorefter kampene afvikledes næsten pr. automatik. Bornholm levede virkelig op til tilnavnet solskinsøen og havde, i de to dage stævnet varede, formentlig landets skønneste vejr. Sådan er det altid når DMI tennis er rundt i landet.
Der deltog ca. 45 spillere fra 12 idrætsforeninger. I år deltog for første gang i en del
år igen kvindelige deltagere. Det var en fornøjelse at opleve de kvindelige deltagere,
der for få måneder inden for første gang fik en ketcher i hånden og, som gennem
hård træning, viste ret godt tennis. Vi håber alle, at det nu er slut med stævner uden
det kvindelige islæt, og vi vil håbe, at der kommer endnu flere i 2006. Major Claus
Pieler og SSG Margit Buhl fra DMI overværede stævnet og overrakte præmierne
samt takkede spillere og arrangører for et godt stævne. Alle ønskedes på gensyn i
2006 formentlig den 24. og 25. august i Holstebro. Tak til alle på Bornholm for et rigtig godt arrangement.

BOLDSPILUDVALG II
GENERELT
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Så gik endnu et år med mig som formand for boldspil II. Når jeg ser tilbage på 2005,
så er det som om DMI’s forretningsudvalg havde set udviklingen med hensyn til beslutningen om at nedlægge kvalifikationsstævner fra 2006. Det viste sig jo i 2005, at
deltagelsen var gået så meget tilbage, at det kun blev fodbold, såvel fodbold-inde,
som fodbold-ude, som gennemførte kvalifikationsstævner, dog i en noget mindre udgave. Så det nye arbejde med at gennemføre 2 dages finalestævner vil sikkert ikke
blive så vanskelig. Problemområderne ved afvikling af stævner fremover i boldspil II
vil være at skaffe faciliteter, som kan rumme så mange deltagere. Løsningen på dette problem kunne være at fastlægge stævner med samme arrangør i en årrække, for
derved at spare ressourcer i forbindelse med planlægning og afvikling af stævnerne.
En mulighed som udvalget vil se på i fremtiden. Af andre konstateringer i 2005 er
placeringen af stævner. Fremover vil boldspil II tilstræbe at gennemføre stævner på
tidspunkter, så flest mulige værnepligtige har mulighed for deltagelse. Som afslutning
vil jeg gerne takke de ihærdige idrætsfolk (herunder også mine udvalg og DMI sekretariat) ved foreningerne, der fortsat holder fanen højt, når der skal planlægges og
afvikles stævner.
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DMI FODBOLD – INDENDØRS Af seniorsergent Ryan C. Laier
2005 blev et år med stor tilbagegang, ca. 25 % i forhold til 2004, hvilket betød en reduktion i kvalifikationsstævner. Således blev der kun afviklet kvalifikation i senior,
yngre oldboys og ældre oldboys. Hvis det er et udtryk for udviklingen, passer det
meget godt sammen med beslutningen om, fra 2006 at afvikle finalestævner over 2
dage som et samlet stævne. Kval. øst blev afviklet af Vordingborg Garnisons Idrætsforening(VGI) – et lille stævne med kun 35 kampe. Finalestævnet 2005 blev afviklet i
Holstebro Idrætscenter med Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) som
arrangør og da JDRI havde afviklet kvalifikationsstævne vest med 64 kampe samme
sted, var det et stævne som forløb uden de store problemer. Stævnet var dog
skæmmet af et par sidste øjebliks afbud, som altid giver ekstra arbejde med omfordeling af hold og ændring i planen for afvikling. Dette klarede arrangørerne i samarbejde med fodboldudvalget, så deltagerne ikke mærkede meget til ændringen.
At referatet fra indefodbold 2005 er skrevet af formand boldspil II skyldes et alvorligt
uheld for udvalgsformand fodbold, Kim Kock, som under kval. sprængte den ene akillessene og derfor naturligvis ikke var meget til stede ved de 2 stævner. De sidste forlydender tyder dog på, at vi i 2006 igen ser Kim, aktiv ved DMI fodbold. Til sidst skal
lyde en tak til VGI og ikke mindst JDRI for afvikling af indefodbold 2005.
DMI FODBOLD – UDENDØRS
Af kaptajn Kim Kock.
Den udendørs fodboldturnering 2005 var en særegen turnering, men samtidig første
spadestik mod stævnerne fra 2006.
Grunden hertil var, at der kun blev gennemført kvalifikationsstævne i Ældre Oldboys
rækken, og at øvrige rækker gik direkte til finalestævnet. Det betød flere deltagere,
overnattende spillere og flere kampe end tidligere til finalestævnet.
Kvalifikationsstævnet blev gennemført med hhv. IFK og IFS som arrangør og efter en
god, men våd, dag på banerne, havde 6 hold kvalificeret sig til finalerne, som i 2005
blev gennemført i Skive, med ISG som arrangør.
Skive havde allieret sig med Egeris Idrætsanlæg, hvor 2 x 11-mands baner, 3 x 7mands baner og 1 x 5-mands bane var kridtet op og klar til brug. Årsagen til denne
banefordeling var, at Fodboldudvalget havde valgt at gennemføre Oldboys rækken
som 7-mands fodbold og Kvinde rækken som 5-mands fodbold.
Spillerne blev indkvarteret på Skive Kaserne og her blev den traditionelle kammeratskabsaften ligeledes gennemført. Kammeratskabsaftenen havde små 200 deltagere,
hvilket medførte en meget livlig, hyggelig og - for bar personalet - en travl aften.
Alle havde kampe begge dage, og turneringen blev gennemført uden større skader.
Vejret var perfekt, idet der var høj solskin og ca. 20 grader, så spillerne var gode til at
blive omkring banerne og heppe på de øvrige spillere.
Resultater fra stævnet findes på DMI hjemmeside, men det kan oplyses, at FAGI´s
bus på vej hjem var noget tungere med de mange pokaler. Ligeledes var SNGI flere
gange fremme for at hente pokaler.
Vi ses i 2006 til det store Finalestævne.
DMI HÅNDBOLD
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
DMI Håndbold 2005 var ved tilmeldingen en lidt tynd kop te forstået sådan, at der
ved senior var en meget stor tilbagegang. Således var der kun tilmeldt 3 hold. Ved
oldboys var der også kun 3 hold samt det positive – hele 6 dame hold. Da der med
baggrund i de kun 3 tilmeldinger ved senior ikke var behov for kvalifikationsstævner,
blev tilmeldingsfredsten udsat. Det gav yderligere 1 hold ved senior, således vi kom
op på de 4 hold, der normalt har været med til finalestævnet. Finalestævnet blev afviklet af JDRI under kyndig ledelse af OS Gitte Winter Nielsen og hendes velforberedte hjælpere. Med sådan en stab er det meget nem at være udvalgsfor21

mand/formand, og det sociale islæt, kammeratskabsaften var bestemt også til alles
tilfredshed, med rigtig god mad og musik. Vi undgik dog ikke afbud ved stævnet, men
de indløb før stævnet så ny plan var lavet og udsendt, så alle fremmødte var klar efter ny plan. Så alt i alt et rigtig godt stævne. Enkelte vil måske undre sig over, at det
er mig, der skriver beretningen. Forklaringen er den, at min Håndboldformand, Mikkel
Sabroe fik orlov fra forsvaret 1. NOV 2005. I skrivende stund er der derfor ikke nogen
formand for håndboldudvalget, men flere gav under stævnet tilsagn om – måske - at
ville indgå i udvalget, så jeg er sikker på det er et problem, som løses i nærmeste
fremtid. Jeg kan således se frem mod 2006 med optimisme. Finalestævnet 2006 afvikles i Skrydstrup den 1. og 2. NOV som et samlet finalestævne over 2 dage. Så
med håb om, at endnu flere vil deltage i 2006, sluttes min beretning.
DMI VOLLEYBALL
Af premierløjtnant Christian Høj.
DMI volleyballturnering 2005 blev en forsmag på, hvordan fremtidens stævner vil
komme til at tage sig ud. Kvalifikationsstævnerne blev aflyst pga. af for få tilmeldte
hold, men kort efter aflysningen kom tilmeldingerne - meget for silde. Vi valgte ikke at
afvise nogle, og derfor blev det et stort stævne med 10 herre hold og 3 dame hold,
som SIF Korsør (SIF/KOR) skulle arrangerer stævnet for.
Til formålet havde idrætsforeningen reserveret både Storebæltshallen og Korsørhallen, så der var plads nok til at få afviklet de to kvalifikationspuljer. Det blev, fra den
ene pulje, FSI, LGI, der kvalificerede sig uden det store besvær, mens IFK og FAGI
måtte kæmpe hårdt med SOS om at nå semifinalerne. På damesiden spillede de alle
mod alle og vinderen blev igen for 7. gang i træk FAGI, som i overbevisende stil
vandt begge deres kampe. andenpladsen gik til ISG, mens damerne fra HOKI måtte
tage til takke med tredjepladsen. Herrefinalen, som blev en anderledes tæt tre sætter, kom til at stå mellem FSI og LGI, og for første gang i LGI historie vandt de pokalen i volleyball.
Tredje pladsen tog FAGI med hjem efter en tæt kamp med IFK. Stævnet som var
meget vel tilrettelagt, blev en anstrengende dyst og især de sidste kampe trak tænder ud. Volleyballudvalget ser derfor frem til, til næste år, at kunne afvikle stævnet
over to dage.
DMI BEACH VOLLEYBALL
Af premierløjtnant Christian Høj.
Årets beach volleyballstævne stod Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) for at
arrangere og gennemføre, med SSG Jørn Christiansen i spidsen.
Der var desværre forud for stævnet en masse postyr med til- og frameldinger, men
det endte med at ni herrehold og tre damehold var samlet på Gedesby Strand, i det
sydligste af Danmark, på denne dejlige morgen i august.
DMI volleyball udvalg havde på forhånd udset dette stævne til at være en prøveklud
forud for de nye stævneprocedurer, som træder i kraft til næste år. Stævnet skulle
således løbe over to dage med en form for udskillelse den første dag, og så kvartfinalepuljer og finaler på anden dagen. Starten var
lidt præget af et sent afbud (30 min efter møde tid), men med lidt snilde lykkedes det
alligevel at få stævnet til at forløbe rimeligt retfærdigt.
VGI havde arrangeret et meget hyggeligt bespisningsarrangement om aftenen, hvor
opbakningen fra deltagerne var stor. Der blev fortalt røverhistorier og nogle fik genopfrisket nogle gamle minder.
Efter nogle spændende kampe på anden dagen var det begge Fredericia’s damehold, som var i finalen og det blev som forventet deres førstehold, der med sæt cifrene 21/8 – 21/6, løb med sejren.
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På herre siden har der de seneste par år været tæt kamp om vandrepokalen, men i
år var der ingen tvivl om at Fredericias andet hold var klart det bedste og de slog også Fredericias første hold i en ulige finale med cifrene 21/9 – 21/9.
Tredje pladsen gik til Oksbøl Militær Idrætsforenings damer og Hærens Officersskole
Idrætsforenings herre.
Der var som sædvanligt et godt humør og god kamp gejst både ude- og inde på banen.
Volleyball udvalget ønsker Fredericia Garnison Idrætsforening tillykke med de to pokaler og takker SSG Jørn Christiansen og Vordingborg Garnisons Idrætsforening for
hjælpen med planlægning af afvikling af et godt stævne.

IDRÆTSUDVALG I
GENERELT
Af orlogskaptajn Jan Bøgsted.
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 – Triathlon/Duathlon (43 deltagere) – Cross Country (99 deltagere) og cykling (81 deltagere).
Cross Country-udvalget har fået ny udvalgsformand, idet SSG Karsten Pittersen, SIF
KBH, har taget over fra KL Kim Sonne. KL Kim Sonne har fået tildelt DMI sølvemblem som tak for indsatsen i udvalget.
Triathlon/Duathlon-udvalget har fået endnu et medlem, idet PL Bo Bruun Larsen, IFK
er indtrådt i udvalget.
Cykel-udvalget har fået deres egen hjemmeside (www.cykling.dmif.dk) hvor informationer om resultater og aktiviteter kan findes. Udvalget arrangere i 2006 en cykeltur til
Vättern Rundt og en tur til Alsace, ligesom en cykeltøj er under fremstilling.
Cykling blev afviklet som et prøvemesterskab, men er fra 2006 optaget på DMI liste
over forbundsmesterskaber.
Tak til idrætsforeningerne og tjenestestederne for gode og velafviklede finalestævner.
Tak til udvalgets medlemmer for en god indsats i 2005.
CROSS COUNTRY Af seniorsergent Karsten Pittersen
Forbundsmesterskaberne i Cross Country blev afviklet den 7. oktober med Søværnets Idrætsforening København (SIF KBH) som arrangør.
I alt deltog 99 løbere, fordelt på 39 seniorer, 16 yngre Old Boys, 13 ældre Old Boys
samt 12 veteraner, hvilket vurderes at være et tilfredsstillende deltagerantal. Stævnearrangøren, med seniorsergent Karsten Rytter i spidsen, havde tilrettelagt et godt
stævne, hvor alt stort set fungerede som det skulle.
Stedet for afviklingen var flyttet fra det oprindelige sted, Kastellet, til nogle meget
krævende bakke i Travbaneparken på Amager.
Banen var på en 2,4 km rundstrækning, som bestod af græs, med 6 stejle stigninger
på hver omgang. Ruten var meget publikumsvenlig, da man kunne følge løberne på
de flere af de stejle passager, samt på noget af det flade område fra stævnepladsen.
Rutemarkeringen var helt i top, da der var anvendt” kilometervis af minestrimmel til
markering. Det var umuligt at løbe forkert.
Vejret var skiftende, startende med sol, senere overskyet, og igen sol og varme.
Deltagernes umiddelbare holdning var, at flere havde deltaget igennem de sidste 20
år, og de sagde at det var det bedste løb de havde deltaget i, både med hensyn til
området og til stævnet gennemførelse, dog med enkelte svipser undervejs, men alt i
alt en meget positiv oplevelse for deltagerne.
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Som en lille biting, kan det nævnes, at Formanden for DMI, Erik Darre deltog i veteranklassen.
Deltagerne fik sikkert revurderet deres opfattelse af, at Amager er flad som en pandekage.
Der blev konkurreret individuelt i følgende klasser: senior, yngre Old Boys, ældre Old
Boys og veteran.
TRIATHLON og DUATHLON
Af orlogskaptajn Jan Bøgsted
Forbundsmesterskaberne blev afviklet den 10. august i Jels med Idrætsforeningen
Flyvestation for Flyvestation Skrydstrup (IFS) som arrangør.
Stævnet var henlagt til perfekte omgivelser ved Jels Nedersø.
Stævnet blev åbnet ved formanden for IFS, MJ Jan Havn, som ønskede alle 43 individuelle deltagere og 2 stafethold et godt stævne.
Svømmedisciplinen blev gennemført i en 15 grader varm Jels Sø, hvorefter deltagerne i triathlon konkurrencen fortsatte på cykel på en rute (25 km.) rundt om Jels Nedersø, afsluttende med en 6 km. løbetur. Deltagerne i duathlon konkurrencen brugte
samme cykel- og løberute som triathleterne.
Afmærkningen skabte enkelte steder lidt forvirring, men alle gennemførte og kom i
mål.
CYKLING
Af orlogskaptajn Jan Bøgsted
Prøvemesterskabet blev afviklet den 9. juni i området omkring og nord for Fredericia
med Fredericia Garnison Idrætsforening (FAGI) som arrangør.
Der blev konkurreret i enkeltstart og linieløb. Vejret viste sig fra den bedste side –
solskin og næsten ingen vind. Linieløbet var godt tilrettelagt med MP’ere på motorcykel og vejvisere på de mest trafikerede kryds.
Linieløbet havde 81 deltagere, 18 seniorer, 26 Old Boys og 27 veteraner. Ruterne
var afvekslende og med nogle skrappe bakker, der skulle forceres. Bl.a. skulle seniorerne op ad den berygtede Munkebjerg.
Stævnearrangøren, med major Kurt Ø. Sørensen i spidsen, havde tilrettelagt et godt
stævne, hvor alt stort set fungerede som det skulle.
Det var 3. år, at der blev afholdt et prøvemesterskab. Deltagerantallet har fundet et
naturligt leje omkring de 100 deltagere (tilmeldte). Efter indstilling, er cykling fra 2006,
blevet godkendt som forbundsmesterskab.

IDRÆTSUDVALG II
GENERELT
Af overkonstabel-1 Juki Tauchi.
Fægtning – Svømning og Faldskærmsafdelingerne er 3 afdelinger, der i år 2005 virkelig har kunnet mærke konsekvensen af indførelsen ”Basis Uddannelsen”. Tilgangen af ”nye” sportsudøvere, hvervet i Basis Uddannelsen, er simpelthen udeblevet.
Det er nu den gamle garde, der er yderst synlig på pisten, i luften og på banen i vandet. Det er dem, der kommer, og det er dem som deltager i stævnerne. Her er der
også kommet forandringer, idet vi nu på skift kan se os selv deltage i missioner uden
for landets grænser, og en ting, som egentlig garnisonstjeneste kan ligge på et meget lille sted.
Og jeg spørger afdelingerne og mig selv, hvor er de henne vores nye sportsudøvere
de unge i Hærens Basis Uddannelse, Søværnets Basis Uddannelse og Flyvevåbenets basisuddannelse?
Fakta er, at nye og mange missioner kræver enorme ressourcer af og fra personellet,
hvilket tydeligt kan mærkes både blandt fægterne – svømmerne og faldskærmsspringerne. ”Der er hele tiden nogen af de kendte tov holdere/eksperter væk på mission”.
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Det er udviklingen, og nu er det op til os at finde den rigtige blanding, så vi kan få
inddraget/hvervet mange nye sportsudøvere. Vi skal give dem nogle tilbud de kan
bruge, udformet på sådan en måde at det passer ind i uddannelsen, tjenesten og
missionerne.
Jeg vil gerne takke de 3 afdelingsformænd for det gode arbejde de har gjort for deres
afdelinger i 2005. Lad os i 2006 gå ud og finde alle de ”nye” sportsudøvere i basis
uddannelserne, og gøre dem til aktive DMI brugere.
FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen
Udvalget har i 2005 bestået af SSG L. B. Willumsen, CSG K.K. Hansen og med undertegnede som formand. Sidst på året fik vi Stefan S. Nystrøm FKP med i udvalget.
Forrige år begyndte udvalget at tilrette bestemmelserne i DMI BST KAP 8 og dette
arbejde blev færdigt og godkendt i 2005.
Endvidere har udvalget afviklet et træningsarrangement (udviklingsprojekt) inden selve forbundsmesterskaberne.
Fortræningen:
Træningssamlingen er primært for at få nye springere i gang, samt give springerne
en mulighed for at træne under kyndig instruktion..
Træningssamlingen blev gennemført af HLSI på Ålborg Lufthavn i samarbejde med
Q faldskærmsklub. Der var 3 cessna fly til rådighed og i alt 40 ivrige springere. Vejret
var godt, så vi sprang både præcision og formation. DMI havde stillet 25.000 kr. til
rådighed og de blev alle sprunget op, derefter sprang deltagerne for egen regning.
Denne træningssamling var en stor succes.
I 2006 bliver der ingen træningssamling af flere årsager:
1.
Udvalget har ikke kunne finde en arrangør.
2.
Grundet operative opgaver kan udvalget ikke selv finde tid til at afvikle dette
stævne.
3.
Der er ikke bevilget økonomisk støtte fra DMI til en træningssamling.
Forbundsmesterskabet:
Dette års mesterskab blev gennemført i perioden 23. – 24. Maj på Ålborg lufthavn
med HLSI som arrangør.
Der var 42 fremmødte springere, fordelt på 16 idrætsforeninger. Alle værn var repræsenteret.
Vi startede op med præcisionskonkurrencen, der var 14 hold tilmeldt og vi fik 3 runder gennemført.
Vinderne blev:
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Hold:

SSG Mike Petersen, JGKI
LT Stina Cederberg, HOI
MSPC Jens-Olav Ebdrup, SIF ÅRH
JGKI

Til formationskonkurrencen var tilmeldt 11 hold, og her blev alle runderne gennemført
(4 runder).
Vinderne blev:

JGKI

HLSI havde lavet et ”kanonarrangement” med bl.a. grillaften på Ålborg kaserne og de
havde sørget for at pressen fulgte hele mesterskabet, så der dagligt var reportager i
TV2-Nord og megen avisomtale.
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Resultatliste og billeder fra stævnet blev udsendt til alle idrætsforeninger på en CDROM.
Sådan kan det gøres – stor tak til HLSI for meget flot gennemført træningssamling og
forbundsmesterskab.
Næste års forbundsmesterskab er den 8. – 9. - (10.) maj med Haderslev Garnisons
Idrætsforening som arrangør.
Udvalget 2006:
Udvalget vil i 2006 arbejde for:

at få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet

at finde økonomisk støtte til et træningsarrangement i 2007

at finde en arrangør til DMI træningsstævne til 2007

generelt at få flere idrætsudøvere til at springe faldskærm

at finde arrangører til DMI forbundsmesterskabet

at finde nye unge springere til det militære landshold/CFI
På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i
2005 og ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.

FÆGTNING
Af kaptajn Hasse Blumensaadt
Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening (SNGI) arrangerede DMI Landsfægtestævne, kårde, individuel og Idrætsforeningen for Flyvestation Karup (IFK) 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 Idrætsforeningen i spidsen.
Stævneåbning fra det individuelle stævne på
Antvorskov Kaserne.

2. Stævner.
2.1. Landsfægtestævnet på kårde, individuel.
Landsfægtestævnet blev gennemført af SNGI 16 – 17 MAR. Stævnet blev afholdt i
gymnastiksalen på Antvorskov Kaserne. SNGI leverede igen varen og stævnet blev
afviklet i gode rammer og i en god sportslig atmosfære. Selve stævnet blev myndigt
ledet af erfarne og “civile” dommere – en stor tak til den gamle garde af ”gamle” fægtere, der trofast stiller sig til rådighed for den militære fægtning.
Der deltog i alt 39 fægtere i stævnet, heraf 8 damer. Igen en fremgang i forhold til
2004.
Efter indledende seedningsrunde, hvor fægterne blev delt op i en A- og B gruppe
blev der fægtet placeringskampe. Efter en del spændende kampe, blev resultatet:
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Damer
1. CIV Susanne Kristensen, Slagelse & Næstved Garnisons Idrætsforening.
2. Kaptajn Christina S. Pojezny, Slagelse & Næstved Garnisons Idrætsforening.
Herrer
1. Menig Simon S. Andersen, Søværnets Idrætsforening, København.
2. Premierløjtnant Thibaut P. M. Guilbert, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3. Overkonstabel Henrik Jørgensen, Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening.
4. Sergent Kim Ditlevsen, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup.
Talentpokalen, gik til Hærens Officersskoles Idrætsforening. Vinder blev kadet Mathias Skarby. Flot at idrætsforeningen igen har fået gang i fægtningen.

Arne Kofoeds Mindepokal, (Fair-play pokalen) gik fortjent til kaptajn Christina S. Pojezny, Slagelse & Næstved
Garnisons Idrætsforening.

Medarrangøren, fægteren og vinderen af Arne Kofoeds
Mindepokal – en synligt rørt kaptajn Christina S. Pojezny
fra SNGI.

2.2. Landsfægtestævnet på kårde, hold
Stævnet blev gennemført af IFK 17 NOV. Stævnet blev afholdt i Alhede-hallen i Frederiks.
Der var tilmeldt 8 hold fra 7 forskellige idrætsforeninger landet over. Pga. tjeneste
måtte IFK på dagen framelde to hold (det var hovedsageligt piloter) – det var flyvevejr og tjenesten har nu engang prioritet. Så det endte med, at der kun deltog 6 hold.
Som følge af det lave deltagerantal besluttede fægteudvalget at der skulle fægtes
alle mod alle, som seedningsrunde og efterfølgende en A- og en B-finale. Herved
skulle alle fægtere fægte 21 kampe.
Efter de mange kampe stod det klart, at IFS havde vundet. SIF, Kbh. blev henvist til
2. pladsen, mens IFV blev nr. 3.
3. Fægtning i fremtiden
Dejligt at se at satsningen – med obligatorisk fægtning på
Hærens Officersskole – er ved at bære frugt. Kadet Mathias Skarby (nederst i midten) blev en samlet nr. 11. og
vandt Talentpokalen. Flot!
Som følge af det noget skuffende antal deltagere ved
holdmesterskaberne, har fægteudvalget besluttet ikke at
gennemføre et selvstændigt holdmesterskab i 2006. Holdmesterskabet vil dog stadig blive gennemført i 2006. Men
de vil blive afholdt samtidig med det individuelle mesterskab i marts måned.
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På trods af den dårlige tilslutning vurderes fægtning i forsvaret vurderes fortsat, at
være inde i en positiv udvikling. Der er stadigt flere og flere der deltager ved det individuelle stævne.
Fægteudvalget gennemførte i 2005 – sideløbende med DMI individuelt – et internationalt militært fægtestævne – Danish Military Open. Stævnet var en stor succes – både set med bredde, men også med elite briller. De danske fægtere klarede sig meget
flot. Damerne vandt både individuelt og som hold. På herresiden blev det til en 3. og
4. plads og en 2. plads for hold.
Et spændende projekt, der forhåbentligt vil genskabe et nordisk samarbejde. Der har
allerede efterfølgende været danske militære fægtere på genvisit i både Norge og
Sverige. Et samarbejde, der også på breddesiden tegner godt mht. til fremtiden. For
ingen bredde uden elite og omvendt!
Fægteudvalget vil i 2006 igen afholde ”DMI OPEN”. Stævnet er planlagt afholdt i
weekenden lørdag d. 11. juni på Antvorskov Kaserne.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke de alle aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses i Haderslev 15 –
16 MAR 2006.
SVØMNING
Af major Keld Lavesen.
I 2005 blev DMI Forbundsmesterskaber afviklet i Korsør med Søværnets Idrætsforeningen Korsør som arrangør. Det gode motiverede personel fra Flådestation Korsør
der velvilligt blev stillet til rådighed sørgede for et velgennemført stævne.
8 foreninger stillede op til stævnet. Der var deltagelse i næsten alle løb og 41 personer frem til start. I forhold til tidligere år var dette dog et vigende deltagerantal, hvilket
formodentlig skyldes, at der fortsat ikke deltager så mange værnepligtige på grund af
ændringen af værnepligtslængden.
Det blev i år ikke sat nogen nye rekorder.
Hærens Officersskole stillede med det største hold og det blev meget tidligt klart, at
de igen i år for tredje gang løb med sejren som den mest vindende idrætsforening
med 154 point, på andenpladsen kom Vordingborg Garnisons Idrætsforening med 71
point og på tredjepladsen kom Trænregimentets Idrætsforening med 61 point.
I de to holdkapper lykkes det HOI at stille sig øverst på sejrsskamlen for fjerde gang i
træk. HOI vandt således alle tre udsatte pokaler som de havde genudsat efter at de
sidste år vandt dem til ejendom.
Svømmeudvalget kunne igen se tilbage på et sportsligt godt, men tyndt stævne, med
gode resultater. Det er udvalgets håb at idrætsforeningerne vil medvirke til at tage
svømning på programmet og dermed iværksætte en for træning til det næste DMI
Forbundsmesterskaber, som afvikles af Idrætsforeningen Bornholms Værn i Rønne
den 19. maj 2006.

SKYDEUDVALGET
FLUGTSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev afviklet i uge 25 med Haderslev Garnison idrætsforening som arrangør. Der var 127 deltagere fordelt på 44 mesterskabsskytter, 32 A-klasse, 22 B-klasse og 29 veteranskytter. Selv i en turbulent periode for
forsvaret møder flugtskytterne hvert eneste år. Deltagerantallet var dog lidt mindre
end tidligere år.
Stævnet blev som sædvanlig afviklet i en god og sportslig ånd, hvor rammerne var
perfekte. Det sociale samvær er altid i højsædet hos flugtskytterne. Vejret er der aldrig noget at klage over. Det er kun et spørgsmål om påklædning. Haderslev Garnison Idrætsforening skal have stor ros for et perfekt afviklet stævne, til trods for at ud28

pegede stævneleder blev udsendt umiddelbart inden stævnets afvikling. Stævnet
blev gennemført i fin stil med formanden for idrætsforeningen MJ Kaj Wagener som
stævneleder.
Bedste skytte blev CIV K. Pilgård fra Flyvestation Aalborg med 39/41. Godt gået.
Oksbøl militære idrætsforening har påtaget sig opgaven at arrangere stævnet i 2006.
LANDSSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap
I uge 40 blev Landskyttestævnet 2005 gennemført med indkvartering og bespisning
på Søværnets Grundskole. Baneskydning blev gennemført på Hanebjerg Skyttecenter og feltskydning blev afviklet i Jægerspris skydeterræn med Søværnets Grundskole og Søværnets Idrætsforening KBH som arrangør. Den militære internationale
skydning (Del B) blev afviklet på førstedagen. Dag to afvikledes baneskydningen
med militære våben. Den militære internationale sportsskydning samt den militære
banedel af skydningerne blev afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften startende med optræden af Søværnets Tamburkorps med efterfølgende middag og
præmieoverrækkelse af Chefen for Søværnets Grundskole Kommandørkaptajn J.O.
Løje Jensen.
Næste og sidste dag blev feltskydningen gennemført i Jægerspris skydeterræn med
afsluttende præmieoverrækkelse.
Der blev skudt mange flotte resultater og årets landsskytte blev KN Klaus Bredholt
fra Skive garnisons Idrætsforening. Bedste forening blev igen Skive Garnison´s
Idrætsforening, men med samme antal point som nr. 2 Livgardens idrætsforening.
Bedste grovpistolskytte:
Bedste 300m geværskytte:
Bedste sportspistolskytte:

SSG Paul Erik Sørensen, IFK
KN Lars Jepsen, SNGI
FSPC Nina Hylkjær, IFAA

En stor TAK til henholdsvis Søværnets Grundskole og Haderslev Garnison for to gode arrangementer i 2005. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende. Jydske Dragonregiment har sammen med idrætsforeningen påtaget sig opgaven at arrangere
Landsskyttestævne 2006. Skydeudvalget efterlyser en arrangør for Landsskyttestævnet 2007.

SPECIALUDVALGET
GENERELT
Af oberstløjtnant Ole Christiansen
2005 blev et år præget af gode stævner. Udtryk som ’flotte rammer omkring militær
5-kamps mesterskaber’ – ’alt i alt et meget velgennemført mesterskab i biathlon orientering’ – ’det bedste danske mesterskab i feltsport i mands minde’ vidner om, at vi
har haft gode arrangører – tak for jeres indsats!
Deltagermæssigt har begejstringen været mere begrænset. Selv om ingen af de tre
idrætter under Specialudvalget synes truet af manglende interesse, ser vi gerne
MANGE flere deltagere i de kommende år. Der ligger en kæmpe indsats bag arrangementerne, og som forberedelse hertil ydes der også en flot indsats i flere garnisoner for at træne i de militære discipliner, som kendetegner disse idrætter. Bak op om
dette og find løbetøj og skydeudstyr frem fra gemmerne, så også du kan få glæde af
gode stævner i et godt samvær allerede i 2006.
Selv om DMI generelt betragtes som forbund med fokus på breddeidrætten, vil det
være forkert at overse de præstationer, som landsholdene i henholdsvis militær 5kamp og biathlon orientering har leveret i 2005, hvor begge landshold har repræsenteret Danmark på flotteste vis. De internationale stævner er omtalt nedenfor for de
enkelte idrætter. Lad mig fremhæve, at der selvfølgelig er tale om eliteidræt, når vore
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landshold er på banen, men begge landshold har en bruttotrup, hvor der er plads til
flere gode ambassadører for idrætten, så hvis du er interesseret i at være med til at
markere dansk idræt på ét af disse områder, så søg oplysninger herom på de to
idrætters hjemmesider på Internettet. Specialudvalget ønsker også i 2006 at være sig
DMI ansvar bevist over for såvel bredden som eliten.
Ingen bredde uden elite – eller omvendt.
MILITÆR FEMKAMP
Af premierløjtnant Dennis Foged Hansen
Danmarks- og forbundsmesterskaberne 2005 i militær 5-kamp løb
af stablen på Antvorskov Kaserne i Slagelse ved Gardehusarregimentet med Slagelse & Næstved Garnisoners idrætsforening
som arrangør. Deltagerantallet var på 33 herrer, 2 værnepligtige,
5 oldboys og 7 piger fordelt på 7 idrætsforeninger under Dansk
Militært Idrætsforbund og – glædeligt - to civile, der repræsenterede henholdsvis Sparta og Hvidovre Atletik & motion. Det var
ligeledes glædeligt at se deltagere fra Reserveofficersforeningen i
Danmark (ROID) og Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI),
samt ikke mindst de idrætsfore-ninger, der år efter år stiller
med hold til de forskellige rækker. Konkurrencerne blev indledt med skydning i Søskoven ved Sorø, og det forløb som
det skulle.
Forhindringsbaneløb blev afviklet på kasernen,
hvor der blev her anvendt chip tidtagning, som
forsøg, forestået af Ultimate Sport Service, og det
fungerede super. Tredje disciplin svømmeforhindringsbanen blev på trods af visse opstartsvanskeligheder afviklet lige efter bogen i nogle gode rammer. Kast og løb havde udgangspunkt på/fra
kasernens fodboldbane, og her var der heller ingen slinger i valsen med
hensyn til afviklingen. Summa summarum en stor tak til Morten Østfeldt og
hans sjak af medansvarlige og hjælpere for det store arbejde med at få
tingene til at klappe til hver enkelt disciplin og ikke mindst rammerne omkring stævnet. Resultaterne kan ses på DMI’s hjemmeside www.dmif.dk under resultater 2005.
Med de rammer, der bliver budt deltagerne ved vores hjemlige konkurrencer, så skal
vi arbejde stenhårdt på at få endnu flere deltagere med. Der er nogle ganske få
idrætsforeninger, der stiller med en masse deltagere og har nogle super gode dage
med at konkurrere i militær 5-kamp, som måske er den idrætsgren, der bedst favner
forsvarets fysiske krav til soldaten. Jeg appellerer til alle idrætsforeninger om at få
stillet nogle hold til de to hjemlige konkurrencer i militær 5-kamp. Næste års Danmarks- og Forbundsmesterskaber ligger i perioden 29 AUG – 1 SEP 2006 på Dragonkasernen i Holstebro med Jydske Dragonregiments Idrætsforening som arrangør,
og i perioden 16 – 19 MAJ 2006 bliver der afviklet Forsvars- og Internationale mesterskaber i Aalborg.
Landsholdet i militær
5-kamp har i 2005 været til Nordisk mesterskab (NM) i Norge, hvor
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herreholdet tog sig af guldet i holdkonkurrencen og både sølv og bronze individuelt.
NM er en del af Europa Cup konkurrencerne som i 2005 også talte Holstebro,
Jastrebarsko (Kroatien), München (Tyskland), Wiener Neustadt (Østrig) og Lecce
(Italien) - landsholdet har deltaget i alle konkurrencerne, dog undtaget Jastrebarsko.
Resultater fra Europa Konkurrencerne kan ses på www.military-pentathlon.org. Dog
skal det med, at Brian Dåsbjerg, Jydske Dragonregiments Idrætsforening vandt konkurrencerne i Holstebro og Wiener Neustadt og tillige vandt den samlede Europa
Cup i 2005. Brian formåede tillige også at vinde konkurrencen i Lecce foran alle kineserne (konkurrencen i Lecce var i år kun en del af pigernes Europa Cup), hvilket
lover godt for sæsonen 2006 og ikke mindst for verdensmesterskaberne i Wiener
Neustadt, Østrig som er kendte omgivelser for os danskere.
Vil du vide mere om militær 5-kamp så besøg www.5kamp.com eller www.fak.dk/cfi.
Der kommer ingen nye talenter af sig selv - de skal findes og motiveres.
BIATHLON ORIENTERING
Af seniorsergent Jan Møller
For et par år siden satte Haderslev Garnisons Idrætsforening
(HAGI) sig for at ville arrangere minimum ét stævne for DMI om
året. Det var vi i biathlon orienteringskredse glade for, idet HAGI
straks sagde ja, da vi spurgte, om de ville arrangere Danmarksmesterskaberne (DM) i Biathlon Orientering i 2005. At man kunne
udpege en tidligere landsholdsløber i samme idræt som konkurrenceleder – kaptajn Tobias Tesch – gav en vis sikkerhed
for et godt stævne.
Når man taler om biahlon orientering i dette område af Danmark, kommer man ikke
udenom Kolding Orienteringsklub (KOK). Denne gang var ingen undtagelse, hvor
KOK garanterede for nye orienteringskort og stillede med banelæggere og banekontrollant.
HAGI havde fundet et græsmark umiddelbart op til Stenderup Skovene, hvor der
kunne skydes ud over markerne. Næsten samme stævneplads som til DM i Orienteringsløb 2002. Et perfekt sted til DM i Biathlon Orientering 2005.
Stenderup Skovene er kendte for mange grøfter
og meget leret skovbund, men helt utroligt var
skoven forholdsvis tør, så der blev løbet ret hurtigt på de gode og afvekslende baner. På stafetten endda lidt hurtigere end beregnet, men så
skulle øvrige deltagere og tilskuere da ikke vente
for længe på løberne, før de kom ind på skydebanen. En godt placeret og forberedt skydebane,
der alligevel gav en del strafminutter/ strafrunder. Banelæggerne havde selvfølgelig sørget for,
at der ikke blev løbet i de samme dele af skoven
begge dage.
I underkanten af 90 deltagere var færre end forventet, og så var der endda en håndfuld fra Belgien samt en del civile deltagere. Der er plads og klasser til mange flere
militære deltagere til dette to dages stævne.
På den klassiske distance var der nogle ret tætte opgør. I klassen Senior Elite herrer
lå 6 mand inden for 5 min. og i samme klasse var der i holdkonkurrencen 20 sek.
mellem de tre bedste fra KOK og de tre bedste fra Trænregimentets Idrætsforening
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(TRRI). Det er ikke meget, når den individuelle vindertid var 1 t. og 45 min. I dameklassen var det også KOK foran TRRI, her med 1 min. og 19 sek.
Stafetkonkurrencen bød på lidt mere spredning trods de lidt kortere baner. Det var
faktisk tæt på, at der for en gangs skyld aldrig
var spænding om afgørelsen i denne konkurrence.
Den individuelle konkurrence blev afsluttet med
en hyggelig kammeratskabsaften på Haderslev
kaserne, hvorunder der også var præmieoverrækkelse. Maden, både kvalitet og mængde,
fortjener en stor ros.
Alt i alt var det et meget velgennemført stævne.
Stor ros til HAGI og specielt Tobias Tesch, som
var her, der og alle vegne, og KOK som hjalp
med både det ene og det andet. Danmarksmesterskaber i 2006 gennemføres med
Skive Garnisons Idrætsforening som arrangør. Stævner planlægges henlagt til Finderup, og ganske særligt skal det noteres, at vi i 2006 for første gang prøver at afvikle
stævnet i en weekend, nemlig 29-30 APR. Vi håber derved at give mulighed for endnu større tilslutning fra mange civile idrætsudøvere med orienteringsløb som interesse. Det er selvfølgelig afgørende for DMI, at vore trofaste tjenestegørende medlemmer af DMI idrætsforeninger også fortsat bakker op om arrangementet.
Der var lagt op til flere konkurrencer i 2005. Desværre opstod der undervejs problemer med skovtilladelser og arrangører, og ét kredsmesterskab havde så få tilmeldte,
at dette måtte aflyses. I 2005 blev det således kun til ét kredsmesterskab. Sydkredsmesterskabet blev – ja hvorfor ikke – gennemført i Nordkredsen, nemlig i Silkeborg Nordskov, arrangeret af Michael Lindholm, tjenestegørende i Sønderborg.
Åbent Dansk Mesterskab gennemførtes i Årtoft Plantage, arrangeret af en flok Skovkarle fra Sønderjylland med Hans Frederiksen i spidsen.
Sydkredsmesterskabet var en mellemdistance, dvs. 4 skydninger á 5 skud, med
strafrunder ved forbiere. Imellem skydningerne løbes der en mindre orienteringssløjfe. Der blev skudt på Silkeborgskytternes 50 m. bane, hvor det lige kunne lade sig
gøre at opsætte Kurvinen målene mellem de faste skivetræk. Så kunne der også
skydes inde fra skydehuset.
Første weekend i november var der – som sædvanligt - Åbne Danske Mesterskaber.
Skoven, der skulle løbes i, blev der justeret lidt på hen igennem året. Der kom bl.a.
en kongejagt i vejen. Som traditionen byder, var der en del svenskere og nordmænd,
men også fra Belgien og Finland var der deltagere. Den klassiske konkurrence var
samtidig sidste del af Europa Cuppen. Lørdag er der individuel biathlon orientering,
klassisk konkurrence. Lørdag aften hygger alle deltagerne sig og søndag - meget
tidligt - er der stafet konkurrence. Overnatning var på Stevninghus, kendt for nogle
store spejdersommerlejre.
Landsholdet i biathlon orientering har en særlig status i DMI, idet forbundet støtter aktiviteter i
forhold til det internationale forbund International
Biathlon Orienteering Federation (IBOF). Disse
aktiviteter består i en international cupturnering
samt årlige verdensmesterskaber. I 2005 indgik
stævner i Sverige, Finland, Holland og Danmark
i cupturneringen. Verdensmesterskaber havde
Norge som vært og blev gennemført i terrænet
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lige nord og øst for Kristiansand. Der var ikke dansk deltagelse i alle stævner i cupturneringen i 2005, hvorfor det heller ikke rakte til topplaceringer til danske biathleter i
denne turnering. Ved verdensmesterskaberne klarede vi os flot, og udover en glad
medaljetager i sprint – premierløjtnant Anders Bøstrup – skal fremhæves ’sølvtrekløveret’, - premierløjtnant Martin Søvang Ditlevsen, sergent Thomas Jensen og premierløjtnant Anders Bøstrup – som er et yderst godt stafethold i disse år. Ved Militært
Nordisk Mesterskab (MNM) vandt samme trekløver guld i stafet, hvor Thomas Jensen tillige vandt guld i disciplinen sprint, og Danmark vandt sølv i den indbyggede
holdkonkurrence.
Alle resultater samt indbydelser m.v. til stævner i 2006 findes på www.biathlon.dk
Biathlon orientering er ikke på vej til at blive – det er – en eliteidræt.
FELTSPORT
Af seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen
Danmarksmesterskaberne
(DM) i Feltsport 2005 blev
gennemført fredag 2. september med Reserveofficersforeningen i Danmark, Københavnskredsen som arrangør.
”Det bedste danske mesterskab i mands minde”

Således lød målsætningen da ROID København sagde ja til at arrangere DM i Feltsport 2005.
Den Kongelige Livgarde støttede på fremragende vis, med køretøjer og materiel,
men kunne desværre ikke støtte med personel. Det betød at ”reserverne” måtte indkaldes. Udover stævneledelsen som bestod af erfarne feltsportsudøvere, var der ligeledes erfarne kræfter på øvrige poster.
Stævnepladsen var Beredskabsstyrelsens Mobiliseringsdepot Esbønderup, nær Grib
Skov, hvor også orienteringsløbene blev gennemført.
Første disciplin feltskydning med pistol, blev gennemført i en grusgrav nord for Esrum Sø. Her skulle man være vågen, hvilket også fremgår af resultatlisten. Fordeling
af skud i skiverne var valgfri, 15 skiver 30 skud, max. 3 skud i hver skive. Det var en
god og reel feltskydning med åben markering, og skytterne skulle selv medvirke til
kridtning/plastring af huller.
Der var ændringer i forhold til reglementet. Disse var beskrevet i det udsendte program og godkendt af DMI-feltsportsudvalg.
Herefter blev deltagerne kørt få kilometer til afstandsbedømmelse, kortlæsning og
håndgranatkast.
Afstandsbedømmelse, 5 mål på afstande indtil 1500 m. 10 min. til løsning af opgaven.
Kortlæsningens disciplinstation havde en udstrækning på 385 m. med 10 mål på afstande indtil 3000 m. for klasse B og damer 5 mål, i øvrigt særskilte punkter. På
grund af udstrækningen var der 34 min. til rådighed for løsning af opgaven. Der blev
anvendt kort 1: 25 000.
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Efter kortlæsning gik man straks i gang med håndgranatkast, 5 granater mod ring - 2
m. i diameter, afstand 20 m. 5 granater mod skyttehul, afstand 15 m og 5 granater
mod vindue, afstand 15 m.
Til slut transport til sidste disciplin, orienteringsløb, som blev gennemført i Grib Skov
Nord med mål ved stævnepladsen. Der blev selvfølgelig anvendt EMIT ved Per Møller.
Præmieoverrækkelse blev gennemført kl. ca. 1500.
Danmarksmester blev Ulrik Staugaard foran Jan Møller.
Vinder Dame A blev Maria Steenberg foran Tina Haarup.
I forbindelse med DM i Feltsport blev der udleveret et spørgeskema. Feltsportsudvalget takker for de mange gode svar og kommentarer. Konklusionen herpå er, at feltsport gennemføres som vi kender den i dag - med småjusteringer. Det fastholdes
desuden, at konkurrencen gennemføres på en hverdag.
FRE 25 AUG 2006 gennemføres Danmarksmesterskaber i feltsport med Akademisk
Skytteforening som arrangør. Mon ikke vi kan se frem til et nyt minderigt arrangement i 2006?
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.

DE MILITÆRE OG CIVILE LANDSHOLD
Eliteidrætten i form af de militære og civile landshold, hvor de militære hold styres af
Center for Idræt og de civile af DMI, har i 2005 været tilgodeset gennem deltagelse i
en række militære verdens- og europamesterskaber under Council Internationale du
Sport Militaire (CISM) og Intrnational Biathlon Orienteering Federation (IBOF) samt
Militære Nordiske Mesterskaber (MNM) således:

Idrætsgren
Militær Femkamp
Marine Femkamp
Sejlads
Orientering
Biathlon orientering
Skydning
Faldskærm

CISM
Verdensmesterskaber
Kroatien
Frankrig
Finland

CISM og IBOF
Militære Nordiske
Europamesterska- Mesterskaber
ber
Norge
Norge
Polen
Norge
Norge

Schweiz

Danmark
Sverige

Fra disse mesterskaber skal følgende fine resultater fremhæves:
Militær Femkamp
MNM:
Overkonstabel Brian Dåsbjerg nr. 2 med 5.298,8 point og premiereløjtnant Allan Kjær
Nielsen nr. 3 med 5.283,9 point.
Herreholdet blev nr. 1.
Endvidere vandt Brian Dåsbjerg "Europa Cup 2005".
Marine Femkamp
CISM/VM:
Premiereløjtnant Klaus Hjorth-Mamsen nr. 3 med 5.957,0 point.
Holdet blev nr. 6.
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MNM:
Premiereløjtnant Klaus Hjorth-Mamsen nr. 5 med 5.938,0 point.
Holdet blev nr. 3.
Sejlads
CISM/VM:
Ved CISM/VM blev det til en 16. plads.
CISM/EM:
Ved CISM/EM blev det til en 1. plads i langdistance og en 8. og 9. plads i kapsejlads.
MNM:
Ved MNM blev det til en 3., 4. og 6. plads i kapsejlads og en 2. plads i holdkonkurrencen.
Orientering
CISM/VM:
Sprint:
I herreklassen blev bedste placering en 67. plads og i dameklassen blev bedste placering en 18. plads.
Stafet:
Herreholdet blev nr. 15.
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 45 og bedste dame blev nr. 30. I holdkonkurrencen
blev herreholdet nr. 15.
Biathlon orientering
VM:
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 6.
Sprint:
I herreklassen blev det til en 3. plads ved premierløjtnant Anders Bøstrup.
Stafet:
Herreholdet vandt sølv ved Martin Søvang, Thomas Jensen og Anders Bøstrup.
MNM:
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 5 og i dameklassen blev bedste dame nr. 4.
Herreholdet blev nr. 2.
Sprint:
I herreklassen blev det til en 1. plads ved sergent Thomas Jensen og i dameklassen
blev bedste placering en 8. plads.
Stafet:
Herreholdet vandt guld ved Martin Søvang, Thomas Jensen og Anders Bøstrup.
Kvindeholdet nr. 4.
Klassisk:
Individuelt blev bedste herre nr. 5 og i dameklassen blev bedste dame nr. 4.
Skydning
CISM
1 bronzemedalje ved overkonstabel Jette F. Andersen.
MNM
Pistol feltskydning:
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Seniorsergent Finn Elbæk nr. 1 med 189 point og herreholdet nr. 3.
Oversergent Dorte Thorsen nr. 1 med 165 point, flyverspecialist Nina Hylkjær nr. 2
med 155 point og kvindeholdet nr. 1.
Pistol 1/1 match:
Seniorsergent Finn Elbæk nr. 4 med 573 point og herreholdet nr. 3.
Pistol hurtig:
Seniorsergent Finn Elbæk nr. 4 med 572 point og herreholdet nr. 4.
Oversergent Dorte Thorsen nr. 1 med 563 point og dameholdet nr. 2.
Sportspistol 25 m:
Oversergent Dorte Thorsen nr. 2 med 567 point, flyverspecialist Nina Hylkjær nr. 3
med 548 point og dameholdet nr. 1.
Gevær feltskydning:
Oversergent Henning Møller nr. 9 med 137 point og holdet nr. 3.
Standardgevær ½ match 300 m:
Konstabel Jacob Larsen nr. 8 med 566 point og holdet nr. 4.
Standardgevær, hurtig 300 m:
Konstabel Steffen Olsen nr. 7 med 564 point og holdet nr. 3.
Gevær 50 m liggende:
Overkonstabel Jette Andersen nr. 1 med 583 point og holdet nr. 3.
Sportsgevær ½ match 50 m:
Overkonstabel Jette Andersen nr. 5 med 559 point og holdet nr. 2.
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 1. november 2005.
IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI)
Flyvevåbnets Specialskoles Idrætsforening (FSIF)
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark (FPRD)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Logistikskoles Idrætsforening (HLSI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skagen (IFSK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
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74 (85)
247 (255)
135 (90)
278 (439)
120 (116)
10 (216)
133 (158)
119 (112)
922 (902)
10 (12)
346 (363)
429 (406)
308 (358)
701 (781)
163 (176)
239 (207)
39 (30)
1217 (1095)
39 (53)
712 (749)
593 (651)
237 (247)
7 (7)

Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk (IFV)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen UUA (IUUA)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI) Nedlagt
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)
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)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Værløse Idrætsforening (VIF)
AFCENT VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Heidelberg Idrætsforening (HIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)
TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 31. december 2004).

575 (543)
62 (57)
75 (62)
1073 (1549)
27 (33)
791 (705)
1259 (1084)
126 (111)
42 (44)
0 (181)
447 (1055)
53 (82)
57 (55)
56 (54)
177 (148)
611 (746)
430 (435)
1128 (493)
248 (482)
915 (1160)
549 (593)
1115 (1160)
271 (285)
714 (870)
412 (401)
467 (336)
46 (44)
31 (36)
13 (13)
41 (49)
52 (53)
18.889 (20.374)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2005.
FORRETNINGSUDVALG:
Stabslæge Erik Darre, hæren
Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet, kasserer
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Margit Buhl, hæren
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Valgt år

til år

2005
2005
2004
2004
2004
2005
2005

2006
2007
2006
2006
2006
2007
2007

ØVRIGE BESTYRELSE:
Major Claus Pieler, hæren (FM/UDV)
2005
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet (FM/UDV)
2005
Orlogskaptajn Jan Bøgsted, søværnet (FM/UDV)
2005
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren (FM/UDV)
2005
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (FM/UDV)
2005
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (FM/UDV)
2005
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
2005
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet
2005
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Premierløjtnant af reserven John Pihl, hæren
2005
Tandlæge Peter Wulff, søværnet
2005
Kaptajn Kjeld O. Rasmussen, flyvevåbnet
2004
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
2004
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
2005
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
2003
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
2005
Generalmajor Leif Simonsen, flyvevåbnet
2003
DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS AMATØR- OG
ORDENSUDVALG:
Oberst Kurt Mosgaard, hæren.
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Peter Farver, flyvevåbnet
DANSK FÆGTE-FORBUND:
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren (kontaktperson)
KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:
Kontaktperson: Orlogskaptajn Kent Ravn, søværnet
FM/UDV = Formand for DMI udvalg.

OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2005.
BOLDSPILUDVALG I
Major Claus Pieler, hæren, formand.
Major Torben L.Jensen, hæren, formand/badminton
Flyverspecialist Kenneth Møller Holm, flyvevåbnet, badminton
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet, bordtennis
Specialarbejder Michael Christoffersen, søværnet, formand/golf
Premierløjtnant Lasse Krogh Søegaard, flyvevåbnet, golf
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand/tennis
Overværkmester Jan Larsen, hæren, tennis
BOLDSPILUDVALG II
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand/fodbold
Overkonstabel Lars Vandborg, hæren, fodbold
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold
Premierløjtnant Kristian Høj, hæren, formandvolleyball
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2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2006
2005
2007
2008
2006
2008
2006

Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball
Assistent Anita Schønemann, hæren, volleyball
IDRÆTSUDVALG I
Orlogskaptajn Jan Bøgsted, formand
Kaptajn Klaus Gertsen, hæren, formand/cykling
Seniorsergent Karsten Theis Pittersen, søværnet, formand/cross
Premierløjtnant Klaus Kildemand, flyvevåbnet formand/tri-/duathlon
Premierløjtnant Bo Bruun Larsen, flyvevåbnet, triathlon/duathlon
IDRÆTSUDVALG II
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, hæren, formand
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand/faldskærm
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm
Seniorsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet, faldskærm
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand/fægtning
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren, fægtning
Seniorsergent Kim K. Berg, søværnet, fægtning
Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren, fægtning
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet, fægtning
Major Keld H. Lavesen, hæren, formand/svømning
Kaptajn Steen G. Brevadt, hæren, svømning
Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning
Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning
SKYDEUDVALGET
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, gevær-dommer
Seniorsergent Steven Andersen, hæren, pistol-bane
Seniorsergent Paul Erik Sørensen, flyvevåbnet, resultatformidling
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren, feltskydning
Flyverspecialist Anker Sewohl, hæren, pistol-dommer
Seniorsergent Christian Scherrebeck, flyvevåbnet, formand/flugtskydning
Chefsergent Villy R. Hansen, pensionist, flugtskydning.
SPECIALUDVALGET
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, formand
Oversergent Jan Møller, hæren, formand/feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Per M. Sørensen, flyvevåbnet, feltsport-biathlon orientering
Flyverspecialist Hans Frederiksen, pensionist, feltsport-biathlon orientering
Oversergent Jørn Svensen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant-R Bjarne Corvinius, hæren, feltsport-biathlon orientering
Oversergent Gitte Vinther Nielsen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren, formand/militær femkamp
Overkonstabel-1 Benny Bendtsen, hæren, militær femkamp
Sergent Morten V. F. Østfeldt, hæren, militær femkamp
HÆDERSTEGNSUDVALGET
Stabslæge Erik Darre, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
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Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær Ivan B. Skov, sekretær
LOVUDVALGET
Major Kaj Wagener, hæren, formand
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Vicegeneralsekretær Ib P. Jensen, sekretær
DOPINGKONTROLUDVALGET
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
ELITEUDVALGET
Major Henning Christensen, hæren, formand
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Generalsekretær Ivan Skov, sekretær
MEDIEUDVALGET
Seniorsergent Kurt B. Rasmussen, søværnet, formand
Seniorsergent Margit Buhl, hæren
Seniorsergent Michael Larsen, flyvevåbnet (DMI web-redaktør)
Generalsekretær Ivan B. Skov
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DMI
HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I
2005

IDRÆT – BREDDE – ELITE
FORSVARET GIVER ÉN TIME
DMI GIVER LIVET

REPRO/FAK/UMAK
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