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INDLEDNING
Af formand DMI, generallæge Erik Darre
Endnu et spændende år med den frivillige
idræt i Forsvaret er gået, og vi i Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) kan være godt
tilfreds med indsatsen i det forløbne år.
DMI bæres af aktive idrætsfolk og frivillige
ledere, som alle gør en kæmpe indsats til
gavn for den frivillige idræt i Forsvaret, og
det er på sin plads allerede på dette sted
at bringe en meget stort tak for denne indsats. En indsats, som i mine øjne også er
af helt uvurderlig betydning for dansk Forsvar – både som en vigtig kulturbærer, men
også som et vigtigt element til at sikre sammenhængskraft, trivsel og velvære blandt
Forsvarets ansatte.
I 2010 er det danske forsvars internationale engagement med indsættelse i høj risiko
områder fortsat for all tre værns vedkommende, og der bliver konstant stillet store
krav til personellets både fysiske og psykiske ressourcer. DMI ønsker at være en aktiv medspiller på denne bane og vil gennem sine aktiviteter give et fysisk og socialt
tilbud, der kan støtte op om Forsvarets ansatte og deres pårørende og således være
med til at sikre et både fysisk og mentalt ”Sundt Forsvar”.
Jeg finder det derfor helt indlysende, at den frivillige idræt i Forsvaret skal have en
fremtrædende placering, hvor man naturligt fra ledelsens side giver Forsvarets personel mulighed for deltagelse i DMI aktiviteter på såvel planlægnings- som deltagersiden.
Bagsiden af medaljen i forbindelse med det danske forsvars internationale engagement i høj risiko områderne er uundgåelige tab og alvorligt sårede soldater. DMI har i
2010 ønsket at påtage sig et yderligere socialt ansvar i forhold til Danmarks internationale engagement, idet vi er gået aktivt på banen med idrætstilbud til vore sårede
soldater. Det er sket på to fronter. Vi har sammen med Dansk HandicapIdrætsforbund (DHIF) og ”Soldaterlegatet” været med til at arrangere de to succesfulde idrætsseminarer i Vejen for skadede soldater i maj og i november 2010. Senere
på året blev der indledt forhandlinger med Danmarks Idræts-forbund (DIF) og DHIF
om et fælles projekt omkring idrætstilbud til skadede soldater, og projektet blev en
realitet ved underskrifter i december måned. DIF ønsker at påtage sig et socialt ansvar sammen med sine to specialforbund i denne sammenhæng, og DIF har således
besluttet at støtte det tre år varende projekt med 1,8 millioner kroner fra udviklingspuljen. DMI og DHIF finansierer resten op til det totale budget på 2,5 millioner. Det
bliver et meget spændende projekt, som for alvor bliver skudt i gang i april 2011.
DMI består nu af 48 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 20.767 pr. 31.
januar 2011. Der er tale om en numerisk medlemsfremgang på 1745 i forhold til
2009. Det er dog ikke muligt at fastslå, om der er tale om en reel medlemsfremgang,
idet DIF som bekendt har indført en ændring af procedurer for registrering af specialforbundenes medlemstal.
Stævnevirksomheden er i 2010 blevet gennemført på et godt niveau, og det er lykkedes at få gennemført vore mesterskaber med et i et stort set alle tilfælde tilfredsstillende deltagerantal. DMI er jo primært et breddeidrætsforbund, men det skal naturligvis på denne plads nævnes, at dansk militær idræt i 2010 fik en verdensmester –
et stort til lykke til Brian Dåsbjerg med verdensmesterskabet i militær femkamp.
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Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelse, forretningsudvalg, medarbejdere på DMI
sekretariat og ikke mindst DMI medlemsforeningers mange ildsjæle for en fornem og
dedikeret indsats til gavn for den frivillige idræt i Forsvaret.
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TEAM DANMARK
INFORMATIONSVIRKSOMHED
SEKRETARIATET
BERETNINGER FRA DMI UDVALG:
Badminton
Beachvolley
Biathlon Orientering
Bordtennis
Cross
Cykel
Faldskærm
Feltsport
Fodbold Ude/inde
Flugtskydning
Fægtning
Golf
Håndbold
Militær Femkamp
Mountainbike
Skydning
Tennis
Triathlon/Duathlon
Volleyball/Beachvolley
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 1. februar 2011
SKEMA 2 – Oversigt over DMI bestyrelse m.fl. pr. 31. december 2010
Oversigt over STÅENDE UDVALG mv. pr. 31. december 2010

4

Side
2-3
4
5-6
6-12
13
13
14
14
15
15-17
17-18
18
18
18
18-19
19
19
19-20
20
20
21-23
23
23-24
24
24-27
27-28
28-29
28
30
30-31
31
31-32
32-33
33-34
34
34-35
35
36-37
37
38-40

DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2010

DMI ÆRESTEGN
Hanne Puggaard
DMI HÆDERSTEGN
Afdelingsleder Margit Buhl
GULDEMBLEM
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, DMI skydeudvalg.
Overkonstabel-1 Jette Fauerby Andersen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
CIV Mette Møller Nielsen, Aalborg Kaserners Idrætsforening.
Seniorsergent Jes Mose Jensen, Aalborg Kaserners Idrætsforening.
Chefsergent Preben Hein, Jyske Dragonregiments Idrætsforening.
SØLVEMBLEM
KN Christian Høj, HO
SSG Klaus Klæstrup, AKIF
BRONZEEMBLEM
OS Martin Henriksen, IFK
MJ Mads Rahbek, IFK
KN Palle Stüker Nielsen, FSU
MJ Bjarne Ormstrup, IVG
KN Torben Kristensen, IVG
OKS-1 Michael Bundgaard, IVG
KN Torben Løndal, AKIF

LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP
Guld:
Brian Dåsbjerg, JDRI
Bronze:
KS Thala Lund Larsen, FAGI
FOKS Ole Kristensen, IFK
SG Nadim Kim Bach Yehia, SLGI
SG Frederik Holm Koch, SLGI
MG Claus Steen Nielsen, HJV
BIATHLON ORIENTERING
Bronze:
MG Signe Klinting
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KS Malene Gregersen, TRR

SKYDNING
Sølv
MG/HJV Sys Hansen, FAKI
SG Rikke Jensen, FAGI
MG/HJV René Kristiansen, FAGI
Bronce:
SGE Jens M. Rasmussen, HSGS
MG Mie Karstensen, HJV
MG Jan Truelsson, HJV
MG Johnny Olsen, HJV
MG Allan Gejl, HJV
MARINEFEMKAMP
Bronze:
Kadet Marchen Schmidt, SOS
Kadet Frederik Ørsted Johansen, SOS
SG Niklas Brix Laursen, LG
PL Søren Christensen,
SEJLSPORT
Bronze:
Kadet Maise Krukow Andersen, SOS
MOKS Trine Hainer Madsen, FPT
Kadet Camilla Paulsson Nielsen, SOS
GULDMANCHETKNAPPER
CSG Preben Hein, JDRI
Major Poul Holm, Generalstabens Idrætsforening.
PL-R Bjarne Corvinius, DMI Biathlon Orientering og Feltsportsudvalg
SØLVMANCHETKNAPPER
MATF Villy Kaae Jensen, IFK
SSG Henning Hansen, IFK

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010
På DMI repræsentantskabsmøde den 16. april 2010 blev der overrakt følgende pokaler og hæderspræmier:

POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE 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 2009 tildeles den:
Overkonstabel Jette F. Andersen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Sergent Rikke Jensen, Fredericia Garnisons Idrætsforening
Menig Sys Hansen, Forsvarsakademiets Idrætsforening
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Som begrundelse skal anføres:
50 meter riffelholdet startede CISM i august 2009 i Kroatien med at vinde bronze i
disciplinen 60 skud liggende. Det var Danmarks første VM medaljer i skydning nogen
sinde i CISM regi. Da 60 skud liggende er en international disciplin, er det verdenseliten både militært men også civilt de kæmpede imod. I den individuelle konkurrence i
samme disciplin fik Jette den værst tænkelige placering som nummer fire.

SØNDERBORGPOKALEN
Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en
for den militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For præstation i 2009 tildeles den:
Mette Møller Nielsen, Aalborg Kaserners Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Efter en målrettet indsats gennem flere år satte Mette Møller Nielsen kronen på værket, ved at vinde det individuelle verdensmesterskab på den klassiske distance i
Biathlon orientering 2009 i Belgien, men ikke nok med det, idet Mette også er samlet
vinder af Biathlon World cuppen 2009, der gik over 10 stævner.
Mette Møller Nielsen har tidligere markeret sig, endog meget fornemt for DMI, ved
Verdens- og danske mesterskaber i Biathlon orientering med en lang række medaljer
af forskellig karat. Senest har hun også vundet det Danske mesterskab 2009.
I 2009 gjorde summen af anstrengelserne så Mette til Verdensmester, endda på
biathleternes ”Kongeetape”. For os der kender hende, var det absolut ikke en overraskelse, man skal lede længe efter en mere målrettet og seriøs sportskvinde end Mette. Vi har næppe set de sidste toppræstationer fra Mette endnu, men dette fornemme
resultat for Danmark og Dansk militært idrætsforbund bør markeres.
Mette Møller Nielsen er en værdig verdensmester, en sportskvinde i særklasse og
derfor et yderst velmotiveret emne som modtager af Sønderborgpokalen for Årets
Idrætspræstation i DMI 2009.

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 2009 tildeles den:
Seniorsergent Palle Maagaard, Skive Garnisons Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Palle har gennem mange år gjort sig særligt bemærket til DMI Landsskyttestævne.
Palle har helt klart været den bedste skytte på militære våben i DMI regi, hvis vi går
to årtier tilbage.
I DMI regi har palle altid været en del af drivkraften bag holdet fra Prinsens Livregiments Idrætsforening og senere Skive Garnisons idrætsforening.
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Palle har til DMI landsskyttestævner vist resultater, der har været helt i top. Det er
flere gange resulteret i at palle er draget hjem til Viborg/Skive med den højst opnåelige præmie. Præmien 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 200 tildeles den:
Jydske Dragon Regiments Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) har i 2009 været særdeles aktiv, ikke
mindst på det arrangementsmæssige område. JDRI har i 2009 afviklet DM og forbundsmesterskab i militær femkamp og skydning h.h.v. 105 deltagere repræsenteret
fra 7 foreninger og 64 deltagere fra 11 foreninger. Begge stævner blev afviklet på
fortrinlig vis.
JDRI er en af de større og meget veletablerede foreninger, der gennem mange år
altid har været parat til at tage deres andel af DMI stævner. Det viste foreningen også i 2009 i en tid, hvor det en gang imellem kan være svært at finde de nødvendige
arrangører, især til så store stævner som militær femkamp og skydning.
Med JDRI som arrangør, er der altid sikkerhed for et stort engagement og høj kvalitet
i stævnerne. JDRI er med andre ord en forening, der tjener som forbillede for andre,
og det er oplagt, at foreningen på baggrund af den mangeårige og meget flotte indsats nu tildeles Arveprins Knuds Pokal.

ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I
SKYDNING
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har
ydet særlige skydermæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har
medvirket til fremme af skydeidrætten.
For indsats i 2009 tildeles den:
Menig Rene’ Kristiansen, Hjemmeværnet
Som begrundelse skal anføres:
Rene’ har medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem. Rene’ er altid parat
til at hjælpe og vejlede sine holdkammerater.
Rene’ har i 2009 vist store sportslige resultater. Ud over at have sat uofficiel verdensrekord på 300 meter riffelskydning halvmatch to gange i 2009 og har haft mange flotte individuelle placeringer i løbet af året. Bl. a. en fjerdeplads og en ottendeplads til
CISM i august i Kroatien, samt vundet regionalt CISM stævne i Schweiz i juli 2009,
hvor den ene verdensrekord blev sat med 592 point i halvmatch på 300 meter. Rene’
sluttede sæsonen med at vinde DMI forbundsmesterskab på 300 meter halvmatch,
hvor han endnu engang satte verdensrekord med samme pointtal som i Schweiz.
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.
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For indsats i 2009 tildeles den:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) har i året 2009 vundet pokalen med i alt
16,1 point tæt forfulgt af Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), som opnåede 14,
35 point. Nummer 3 blev Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA) med 12 point.
IFK har efterhånden vundet pokale et antal gange. Senest 2006, 2007 og 2008. Vinderen har deltaget i rigtig mange af forbundets aktiviteter, og bl. a. fået de nødvendige point i badminton, tennis, fodbold ude, håndbold, volleyball, duathlon, skydning,
flugtskydning, feltsport, biathlon orientering og militær femkamp.
IFK er forbundets største idrætsforening med i alt 1673 medlemmer, foran Aalborg Kaserneres Idrætsforening med 1387 medlemmer.
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Afdelingsleder Margit Buhl
Margit Buhl (MB) har hele sin karriere, militær som civil, været et stort aktiv for såvel
den frivillige som tjenstlige idræt i forsvaret.
MB huskes især for, at hun stod for DMI’s kvindeudvalg 1989, idet bestyrelsen oprettede et ad hoc kvindeudvalg med MB som kontaktperson til DIF kvindeudvalg, og
som sådan rådgiver for DMI forretningsudvalg og bestyrelse i forbindelse med kvindelige deltagelse i stævnerne.
Da DMI bestyrelse i 1998 fandt tiden moden til at lukke kvindeudvalget som et selvstændigt udvalg, blev MB valgt ind i DMI forretningsudvalg, hvor hun sad indtil ændringen af DMI’s organisation i 2009, hvor MB valgte at stoppe.
MB har altid virket som inspirator for at få personellet til at deltage i DMI stævner,
ligesom hun altid selv har vist, at det er muligt at deltage, idet MB selv har deltaget i
et bredt udsnit af DMI’s idrætter.
MB har været at finde i næsten alle af DMI’s forskellige organer og har bestredet poster på stort set alle niveauer inden for DMI’s organisation. I DMI’s bestyrelsesarbejde har MB hovedinteresser har ligget på DMI koordinationsudvalg, hvor hun bl. a. var
primus motor i udarbejdelse af DMI’s udvalgsmappe, ligesom hun var med i opstarten af DMI medieudvalg.
MB har en god evne til at analysere problemstillinger, og har på en god kritisk og
konstruktiv måde fremsat sine meninger, og ikke været bange for, at det ikke i alle
tilfælde harmonerede med flertallet.
Også inden for foreningsarbejdet i Oksbøl Militære Idrætsforening har man nydt godt
af MB’s store arrangement indenfor idrætten hvor MB i flere år har været medlem af
OMI’s bestyrelse.
I 2009 måtte MB med kort varsel således overtage formandsposten i OMI, hvilket
igen er et synligt bevis på hendes store fleksibilitet og interesse for den militære
idræt.
MB modtog DMI sølvemblem i 1989 og DMI guldemblem i 1998.
På denne baggrund tildeles Margit Buhl DMI hæderstegn.
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DMI guldemblem
Seniorsergent Finn H. O. Andersen
DMI skydeudvalg
Som motivation skal anføres:
Finn startede for over 40 år siden som aktiv og hjælper ved DMI landsskyttestævne.
Finn er tidligere tildelt DMI bronzeemblem for bl. a. deltagelse på CFI landshold og
senere DMI sølvemblem for lang tids virke i DMI skydeudvalg.
Finn har nu i mange år været hjælper ved DMI landsskyttestævner. Finn har i DMI
skydeudvalgaltid mødt op og medvirket til gode konstruktive debatter omkring skydning og især feltskydning, som Finn nu har stået for i en lang årrække. Derudover har
Finn været ansvarlig for feltskydning til DMI landsskyttestævner i over tyve år.
Finn har også virket for det militære pistollandshold, som træner i en tiårig periode og
i de seneste år og efter sin pension som hjælper til CFI arrangement, træningssamlinger m.m. inden for skydning. Således brugte Finn rigtig mange frivillige timer på at
gennemføre feltskydning til Nordisk Militær Mesterskab i 2009 til alle tilfredshed. Finn
må betegnes som en ildsjæl inden for skydeidrætten i DMI og CFI regi, som nu efter
40 års virke stadig brænder for skyttesagen.
På denne baggrund tildeles Finn DMI guldemblem.
DMI guldemblem
Overkonstabel-1 Jette Fauerby Andersen
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som motivation skal anføres:
Jette er aktiv deltager på CFI 50 meter riffellandshold.
Jette er tidligere tildelt DMI Bronzeemblem i for deltagelse på CFI landshold til NMM
og CISM VM og senere DMI Sølvemblem for at vinde bronze ved CISM VM i 1998.
Jette har været aktiv deltager på CFI landshold i siden midt i halvfemserne. Hun har
hvert år siden repræsenteret de danske farver og CFI landsholdsdragt ved militære
nordiske og Verdensmesterskaber på bedste vis. Jette har i perioden vundet GULD
til NMM og tre gange vundet bronze til CISM VM i disciplinen ”60 skud liggende” senest i 2007.
60 skud liggende er helt klart Jettes favoritdisciplin, hvor hendes evne til at ”læse
vinden” er formidabel.
I 2009 til VM i Kroatien var Jette med på holdet, da de vandt bronze på hold i disciplinen ”60 skud liggende”. Den første holdmedalje i skydning Danmark har vundet
nogen sinde i CISM regi. Individuelt blev Jette nummer fire - et point fra guldet.
På denne baggrund tildeles Jette DMI guldemblem.
DMI guldemblem
Mette Møller Nielsen, Aalborg Kaserners Idrætsforening
Som motivation skal anføres:
Mette Møller Nielsen er aktiv deltager på DMI landshold for Biathlon Orientering.
Mette er tidligere tildelt DMI bronzeemblem i 2003 for deltagelse på DMI landshold
og senere sølvemblem for en andenplads ved VM i Biathlon orientering i 2006.
Mette har været aktiv deltager på DMI landshold i biathlon orientering siden starten
2002. Hun ha hvert år siden repræsenteret de danske farver og DMI landsholdsdragt
ved Europa- og verdensmesterskaber på bedste vis. Dog hidtil uden at ”stå øverst på
skamlen”.
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Ved verdensmesterskaberne i Belgien 2009 placerede en fejlfri punktorientering og
en god skydning sammen med et godt orienteringsløb Mette øverst på den øverste
skammel, idet hun vandt guld i den klassiske distance. At Mette i 2009 også vandt
DM i Biathlon Orientering, samt blev den samlede vinder af såvel den danske Biathlon CUP, som World CUP er kun med til at understrege hendes aktuelle niveau.
På denne baggrund tildeles Mette DMI guldemblem.
DMI guldemblem
Jes Mose Jensen, Aalborg Kaserners Idrætsforening
Som motivation skal anføres:
Jes Mose har i hele sin tjenestetid siden begyndelsen af 80’erne været meget aktiv i
såvel den tjenstlige som den frivillige idræt. Jes Mose har adskillige mesterskaber
bag sig, og specielt inden for orienteringsidræt og i de seneste mange år specielt
orienterings biathlon har han gjort sig flot bemærket. I biathlon orientering kan Jes
Mose fortsat gøre sig gældende i forhold til, mange af de betydeligt yngre kræfter,
idet hans meget store erfaring og fortsatte imponerende træningsindsats kommer
ham til gode.
Et par af resultater fra det forløbne år:
Verdensmester Biathlonorientering, Herre 40 (sprint): Jes Mose Jensen
Verdensmester Biathlonorientering, Herre 40 (klassisk): Jes Mose Jensen
Bronzevinder ved DM Feltsport, Herre senior: Jes Mose Jensen
Vinder af Nordjysk mesterskab ultralang o-løb, Herre 21: Jes Mose Jensen.
Vinder af Sydkredsmesterskab i Biathlonorientering, Herre, Klassisk: Jes Mose
Jensen.
Lederfunktioner: Jes Mose er også stadig koordinator af de militære orienteringsløb
for enhederne i Nordjylland, landstræner for DMI landsholdet i Biathlonorientering
samt de militære landshold i Biathlonorientering og Orientering.
Herudover har Jes Mose i mange år også bestridt ledelsesfunktioner inden for skiftende idrætsforeninger på Aalborg Kaserner. Disse omfatter bl.a.:
 Dronningens Livregiments Idrætsforenings udvalg vedrørende terrænsport og
orienteringsløb indtil foreningens opløsning i 2000.
 Trænregimentets Idrætsforenings (TRRI) specialudvalg vedrørende en række
idrætsgrene, herunder specielt orienteringsløb, feltsport, biathlon orientering
og march indtil foreningens fusion i 2006.
 Aalborg Kaserners Idrætsforenings specialudvalg med tilsvarende ansvar som
for TRRI siden 2006 og fortsat.
Jes Mose Jensens lederarbejde inden for den lokale idrætsforening er, og har altid
været kendetegnet ved en meget høj grad af ansvarsbevidsthed. Han er meget ærekær og tillige nidkær med alle detaljer omkring rekruttering, træning, deltagelse i
stævneaktiviteter samt rapportering. Der skydes aldrig genveje i hans idrætsarbejde,
selvom hans hovedinteresse – orienteringsløbet – egentlig skulle lægge op hertil.
Jes Mose er på alle måder en god idrætsambassadør for Aalborg Kaserners Idrætsforening, for enheder på Aalborg Kaserner og for den frivillige idræt i Forsvaret. Hvil11

ket også kendetegner hans engagement I den civile orienteringsverden i lokalområdet gør Jes Mose sig også bemærket, i organisationsarbejde. Hvor han besætter
funktionen som formand for Nordjysk Orienteringsudvalg.
På den baggrund tildeles Jes Mose Jensen DMI´s Guldnål.
DMI guldemblem
Chefsergent Preben Hein, Jyske Dragonregiment Idrætsforening
Preben Hein har gennem tiderne været et yderst tilfredsstillende aktiv i DMI-regi hvor
han har primært har konkurreret i orienteringsløb og løb.
Preben Hein har også på landevejene kæmpet om DMI-trofæer.
Senest har Preben Hein, med baggrund i sin erfaring fra landevejen, været primus
motor for etableringen af JDRI SPINNING, som efterfølgende har vist sig at være en
kæmpe succes på Dragonkasernen.
Preben Hein er netop pensioneret og træder tilbage efter en mangeårig (30 år) og
glorværdig karriere inden for den frivillige idræt hvor han har fremstået som en ildsjæl
ud over det sædvanlige.
Preben Hein har indgået i Bestyrelsen/JDRI i ikke mere end 30 år.
Preben Hein har i alle årene fremstået som drivkraften bag Dragonregimentets frivillige idræt. Han kan med rette betegnes og benævnes som Mr. JDRI.
Preben Hein har ligeså passet og plejet sit netværk uden for hegnet, hvilket har bidraget til, at Idrætsforeningen fortsat har et lukrativt netværk at trække på i alle
idrætsmæssige og sociale henseender.
Trods et lungekollaps ultimo 2009 bevarede Preben Hein sin iver og ihærdighed og
havde i indlæggelsesperioden fortsat fingeren på pulsen hvad angik JDRI afvikling
DMI Danmarksmesterskab i Militær Femkamp.
Derudover har Preben Hein adskillige gange reddet DMI forbundsmesterskaber ved
at overtage et stævne ved manglende arrangør eller et sidste øjebliks framelding fra
andre arrangører. Med Preben Hein som stævneleder har DMI nydt godt af omhyggelige planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af både DMI Danmarksmesterskaber og DMI Forbundsmesterskaber.
Slutteligt har Preben Hein med sin energi, ihærdighed og sociale profil inspireret
mange kollegaer og idrætsvenner i Holstebro og omegn, ligesom Preben Hein i DMI
sammenhæng har været andre ledere et godt forbillede.
På denne baggrund tildeles Preben DMI guldemblem.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2010 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp og Danmarksmesterskaber i Feltsport .

Bornholm Værns Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i feltsport.

IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening

FORBUNDSMESTERSKABER
Indendørs Fodbold, Triathlon/Duathlon
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Håndbold
Hærens Officersskoles idrætsforening
Cykling, Beachvolley
Idrætsforeningen Skive Garnison
Skydning, Golf og Mountainbike
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
Flugtskydning, Bordtennis
Hærens Officersskoles Idrætsforening
Håndbold
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Volleyball
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Badminton
Vordingborg Garnisons Idrætsforening
Fægtning
Idrætsforeningen Varde Garnison
Udendørs fodbold, faldskærmsspring
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Cross, Tennis
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.
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2009)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon

DELTAGELSE
Individuel
Hold
Foreninger
82 (81)
16 (17)
33 (27)
14 (9)
7 (6)
119 (162)
37 (25)
20 (18)
184 (154)
35 (27)
30 (27)
27 (38)
11 (13)
40 (50)
15 (15)
24 (40)
9 (18)
13 (14)
9 (7)
14 (7)
7 (7)
9 (11/08)
4 (5/08)
59 (85)
11 (10)
10 (12)
52 (62)
13(12)
12(13)
16 (14)
7 (7)
41 (93)
11 (31)
6 (7)
15 (34)
(8)
8 (14)
28 (45)
3 (11)
13 (14)
13

UKLASSIFICERET

Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Skydning
Flugtskydning
Mountain-bike

299 (110/08)
63 (49/08)
22 (27)
68 (69)
152 (131)
85 (61)

19
9 (6)
19 (35)

17 (14/08)
13 (11/08)
8 (6)
10 (13)
16 (15)
15 (16)

GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) specialforbund for følgende 3 idrætsgrene, 1) biathlon orientering/biathlon orienteringstafet, 2) feltsport og 3) militær femkamp. I disse idrætsgrene gennemfører forbundet
danmarksmesterskaber. For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i Forsvaret har også i 2010 oplevet et spændende idrætsår med
mange udfordringer.
Den forenklede arbejdsprocedure, i forbindelse med regnskabsaflæggelse af DMI’s
stævner, har også i 2010 fungeret godt, hvor arrangerende idrætsforening har mulighed for at sende alle regninger samlet til DMI sekretariat, som så sender dem til Forsvarets Regnskabstjeneste.
Forsvaret har ligeledes i 2010 fortsat arbejdet med at få oprettet et idrætsudvalg ved
alle Forsvarets tjenestesteder. Det er DMI fornemmelse, at disse udvalg er begyndt
at fungere efter hensigten, og forbundet har også kunnet mærke fremgang i deltagerantallet i nogle af forbundets stævner i forhold til deltagerantallet i 2009, og dette
til trods for at der har været tilbagegang i 9 ud af 16 stævner. Der har i 2010 været
1329 individuelle deltagere mod 1069 individuelle deltagere i 2009 og der har deltaget 287 hold i 2010 i forhold til 299 hold i 2009. Af deltagende foreninger er det samlede tal for 2010, 263 mod 245 i 2009.
Det er DMI´s vurdering, at en af årsagerne til, at der i 2010 har været en tilbagegang
i antal deltagere til i de 9 af DMI forbundets danmarks-/forbundsmesterskaber er, at
diverse informationer/indbydelser fra DMI har haft vanskelighed ved at komme ud til
de rette personer. DMI forsøger via hjemmeside og bredere udsendelse af invitationer, at nå bredere ud.
Samarbejdet med forsvarets 20 idrætsledere, fungerer godt, og forbundet forsøger i
stor udstrækning, at orientere idrætslederne om forbundets stævner o. lign..
For nogle af DMI idrætsforeninger har der også i 2010 været tvivl om, der skulle betales ”husleje” ved brug at Forsvarets faciliteter. Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) FBE betragter DMI, som en forsvarsrelateret organisation, som
er medtaget i en aftale om intern afregning ved brug af Forsvarets faciliteter, hvorfor
der ikke vil blive afkrævet betaling for brug af diverse faciliteter.
Der er i 2010 gennemført 20 finalestævner, herunder 3 danmarksmesterskaber.
Mountainbike blev i 2010 optaget som nyt forbundsmesterskab idet forsøgsstævnet i
2009 var en stor succes med 61 deltagere.
Heldigvis blev forbundsmesterskabet i beachvolley gennemført i 2010 efter at det, på
grund af manglende tilmelding, blev aflyst i 2009.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring
skal erindres, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, uden at
medlemskab af begge idrætsforeninger er en forudsætning. En mulighed, som heller
ikke ret mange idrætsforeninger har benyttet sig af i 2010. DMI skal opfordre til, at –
måske især små – idrætsforeninger gør brug af denne mulighed, således, at også
14
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”holdspillere” fra disse idrætsforeninger kan komme ud og deltage i DMI idrætsvirksomhed.
Der har været foretaget dopingtest af Anti Doping Danmark ved træningssamlinger
og ved DMI stævner, alle med negativt resultat.
DMI har i 2010 ydet/bevilliget tilskud til: Pulssystem til Varde Garnisons Idrætsforening, støtte til DMO fægtestævne til DMI fægteudvalg, Etablering af Multibane ved
Aalborg Kaserners Idrætsforening, faldmål til DMI feltsportsudvalg, løbebånd til Borislejrens Idrætsforening, våben til Forsvarets Idrætsforening Nyholm, floorballstævne
til Skive garnisons Idrætsforening og Aalborg Kaserners Idrætsforening (afvikles i
2011), talentudvikling til DMI skydeudvalg (afvikles i 2011), crossfit udstyr til Søværnets Idrætsforening Korsør (anskaffes i 2011), forsøgsstævne Mountainbike Orientering (afvikles i 2011).
DMI havde i perioden 16. -19. september 2010 værtsskabet ved verdensmesterskaberne i biathlon orientering, der var henlagt til Nymindegab og Frederikshåb i Vestjylland. Med god støtte fra Kolding Orienteringsklub til de rent sportslige aspekter, viste
DMI, at forbundet evner at påtage sig den nødvendige ansvarlige og koordinerende
rolle, som et så komplekst mesterskab stiller krav om.
PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
DMI ser fortsat gerne, at planlægning af stævner 2 – 3 år frem i tiden fastholdes, som
det er startet i 2010, så tjenestesteder og idrætsforeninger i god tid har kendskab til
placeringen af DMI stævner, og kan planlægge herefter.
Forsvaret har etableret Idrætslederstillinger og oprettet idrætskontorer. Dette har
medført at DMI nu har en bedre mulighed for, at formidle invitationer o. lign. til de respektive idrætsforeninger og tjenestesteder.
I beretningen sidste år nævnte DMI, at forbundet ville arbejde på, at samme idrætsforening/tjenestested planlægger og gennemfører samme stævne flere år i træk. Flere idrætsgrene, især indenfor boldspil, har indført denne praksis.
Dette tiltag må naturligvis ikke forhindre, at idrætsforeninger – her især de mindre –
får mulighed for at planlægge og gennemføre et DMI stævne, ligesom de mindre
idrætsforeninger gøres opmærksomme på muligheden af at slå sig sammen med om
afvikling af et DMI stævne.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i Forsvaret, FSUBST nr. 491-7 af 01 JAN
2009 er implementeret. DMI skal gøre opmærksom på, at FKODIR PS.491-1, dateret
2002-11 fortsat er gældende, og her især gøre opmærksom på pkt. 3.2 ”Forhold vedrørende transport”.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2010 været meget varieret og svingende.
Der har været en del udskiftninger i diverse idrætsforeningers bestyrelser. I flere
idrætsforeninger har man haft besvær med at få nogle poster besat.
Alligevel har idrætsforeningens kontakt til DMI fungeret, idet de fleste har orienteret
DMI sekretariat om ændring i respektive bestyrelsers sammensætning og evt. nye
kontaktpersoner.
De tjenstlige krav til personellet er stadig meget store – her tænkes især på uddannelse af enheder/personel samt de meget store afgivelser til international tjeneste.
Deltagelse i idrætsaktiviteter i Forsvaret er, efter DMI opfattelse, en vigtig del af Forsvarets virksomhedskultur, ligesom DMI finder det vigtigt, at der er et socialt netværk
15
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blandt de ansatte og de pårørende. I 2006 tog DMI et medansvar for opbygningen af
et sådan netværk, ved at åbne mulighed for, at pårørende kunne optages som ordinære medlemmer af forbundet, og dermed være en del af denne kultur. I 2010 er der
fortsat nogle få idrætsforeninger, som endnu ikke har fået ændret deres vedtægter
og åbnet for denne mulighed. DMI skal hermed endnu engang opfordre disse idrætsforeninger til at tage deres vedtægter op til revision, og få dem tilpasset DMI’s bestemmelser, herunder samtidig at give mulighed for, at hjemmeværnspersonel kan
optages som ordinære medlemmer.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det alligevel er lykkedes for mange idrætsforeninger, også i 2010, at engagere meget personel, og holde et relativt højt aktivitetsniveau, bl.a. gennem deres arrangementer efter den daglige tjenestes ophør.
Medlemsregistrering:
DIF har i 2010 besluttet at ændre terminen for foreningernes medlemsindberetning,
således at samtlige foreninger under DIF, har samme skæringsdag for medlemsindberetning. Samtidig besluttede DIF, at medlemmer som har været medlem af en forening i 2. måneder og derover i 2010, skal medregnes i registreringen. Der skal derfor gøres opmærksom på at terminen for medlemsregistreringen for 2010 til DIF er
ændret til januar 2011.
Idrætsforeningerne er blevet meget bedre til at indberette den årlige medlemsregistrering til Danmarks Idræts- Forbund (DIF) indenfor det fastsatte tidspunkt. Der er
dog fortsat nogle ganske få idrætsforeninger, som har svært ved at få foretaget denne registrering rettidigt, og skal have påmindelser herom. DMI skal henlede opmærksomheden på, at manglende registrering medfører et mindre tilskud fra DIF til DMI,
og dermed også mindre økonomi at gøre godt med i forbindelse med DMI stævnevirksomhed. Manglende registrering flere år i træk, kan ligeledes medføre, at idrætsforeningen bliver slettet i DIF. Det koster dyrt at undlade det meget begrænsede arbejde, det er at udfylde et fortrykt skema, og indsende det, enten via Internettet, eller
pr. post til DIF.
DMI har i 2010 afholdt orienteringsmøde for idrætsforeningernes kasserere, DMI udvalgsformænd samt økonomiansvarlige, idet et sådan møde blev afholdt i forbindelse
med DMI repræsentantskabsmøde 2010. DMI skal opfordre til, at forbundets idrætsforeninger fremadrettet deltager heri.
DMI lægger stor vægt på dette møde, idet DMI her bl.a. gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f. m. økonomi, indberetning til DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.m. DMI må konstatere, at økonomidelen i f. m.
stævnevirksomheden, også i 2010, på trods af det faktum, at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og kontering af diverse udgifter, fortsat kan volde en del besvær. DMI er bevidst om, at en væsentlig årsag hertil er, at
Regnskabskontorerne ved tjenestestederne nu er nedlagt, og Forsvarets økonomi er
blevet centraliseret ved Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT). DMI har etableret en
forenklet procedure med FRT til gavn for alle. Det indebærer at alle fakturaer, som
kører uden om tildelte ordre nr. , sendes direkte til DMI sekretariat, som ekspederer
disse videre til FRT. DMI skal samtidigt opfordre idrætsforeningerne til at udpege en
økonomiansvarlig ved hvert DMI stævne, samt at bruge DMI udvalg noget mere i f.
m. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af DMI stævnevirksomhed.
16
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Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på forbundsforeningernes (Idrætsforeningerne) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand,
kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og
mail-adresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
postgiro-/bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse.
Det er positiv, at flere idrætsforeninger, end tidligere år, efterkom ovennævnte indsendelse af årsberetning. DMI skal opfordre alle idrætsforeninger til at efterlever den
angivne indsendelsesfrist.
Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
I 2010 blev idrætsforeningen AFNORTH WIKINGS nedlagt.
Forbundet består af 48 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 20.767 pr. 31.
januar 2011. det er en fremgang på 1745 medlemmer i forhold til 2009. Umiddelbart
er det ikke klart om medlemstallet er steget, idet DIF har besluttet at foreningerne
skal medregne alle, som har været medlem i mindst 4 måneder i 2010. Foreningerne
skal dog stadig være opmærksomme på at medlemmer ”forsvinder” ud af systemet i
forbindelse med de mange udsendelser, manglende ”genregistrering” af medlemmer,
som er blevet udmeldt i forbindelse med nedlæggelse af idrætsforeninger, samt medlemmers forflyttelse til et andet tjenestested i løbet af 2010. DMI skal opfordre til, at
idrætsforeningerne er opmærksomme på nævnte forhold, og får medlemmerne genindmeldt.
IDRÆTSGRENENE
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksomme på udviklingen og medlemmers ønsker om nye idrætsgrene og discipliner - er der idrætsgrene, hvor deltagerantallet,
eller andet, ikke gør denne gren berettiget mere, og er der andre idrætsgrene, som
fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her er det vigtigt,
at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus på nye ”trends” i idrætsverdenen.
Mountainbike blev optaget direkte som nyt forbundsmesterskab i 2010. I 2011 afvikles Floorball som invitationsstævne af AKIF og ISG og invitationsstævne i Mountainbike Orientering af DMI cykeludvalg.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har ikke været brug i 2010.
DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover. Dette ikke for at DMI
skal have det som en indtægtskilde, men fordi DMI vil udeblivelser og de meget sene
afbud til livs. Forhold, som er til stor gene for, såvel arrangører, som deltagere. DMI
har også gennemført medlemskontrol ved visse stævner, og det var glædeligt at
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konstatere at kun forbundets ordinære medlemmer deltog i disse stævner.
Medlemskontrol vil fortsat blive gennemført i 2011.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
I 2009 vedtog repræsentantskabet en større organisationsændring, som bl.a. betød
en nedlæggelse af DMI forretningsudvalg og en styrkelse af DMI bestyrelse, men
dog noget ”slankere” end tidligere. DMI bestyrelse består nu af 11 medlemmer incl.
formand, næstformand og kasserer samt 2 suppleanter. Det er i 2010 konstateret at
den ”slankere” organisation fungerer tilfredsstillende, takket være meget aktive udvalgsformænd.
DMI love og bestemmelser bliver ikke mere udsendt til idrætsforeningerne i hard copy. Alle kapitlerne med ændringer ligger på DMI hjemmeside www.dmif.dk, hvor alle
kan hente dem. Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening, som medlem, at holde sig ajour med ændringer/opdateringer m.m.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2010 er der afholdt otte bestyrelsesmøder, to udvalgsformandsmøder samt to præmieudvalgsmøder.
Forbundet har deltaget i to møder i Forsvarets idrætsudvalg.
Forbundet har også, ved formanden, deltaget i to ”Idrætsseminarer for skadede soldater” i Vejen.
Hæderstegnsudvalget har haft en sag til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2010 blevet testet af Anti-doping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2010 udført af DMI bestyrelse og faste
udvalg, hver inden for deres område.
VANDREPRÆMIER/-POKALER
Der udsættes hvert år mange vandrepræmier/vandrepokaler, som så igen, hvert år,
skal inddrages i forbindelse med afholdelse af DMI’s danmarks- og forbundsmesterskaber. DMI’s sekretariat bruger mange ressourcer på at få inddraget disse vandrepræmier, især de individuelle. DMI skal opfordre idrætsforeningerne til at være ajour
med, hvem der har vandrepræmierne, og ved udsendelse/ændring af tjenestested
samt hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har også i 2010 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI har haft en medlemsfremgang i forhold til sidste år. Alligevel er det fortsat yderst
vigtigt, at DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
DIF’s fordelingsnøgle betyder det i høj grad er antallet af aktiviteter, turneringer,
stævner, uddannelse osv., der tæller med som parametre, når pengene fra ”Danske
Spil” skal fordeles i DIF. Forbundets indberetninger desangående skal fremadrettet
tilsendes DIF senest 1. maj. I forbindelse med udarbejdelse af denne indberetning til
DIF, er sekretariatet afhængig af, at DMI udvalgsformænd indsender de ønskede
oplysninger rettidigt.
DMI formand Erik Darre og bestyrelsesmedlem Knud Erik Andersen repræsenterede
forbundet ved DIF Årsmøde den 7. - 8. maj 2010. Ved DIF budgetmøde den 1. – 2.
oktober 2010 var forbundet repræsenteret ved formanden Erik Darre og kasserer
Søren Munk Madsen.
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DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn og vicegeneralsekretær Henrik Boe Jensen har
deltaget i DIF møde vedr. ændring i foreningernes medlemsindberetning.
DMI suppleant Christian Høj har deltaget i DIF dialogmøde.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i DIF medieudvalgsmøde.
Der har været en del mødevirksomhed med Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF)
og DIF i forbindelse med seminarer for skadede soldater, samt DIF projekt for støtte
til samme.
Der har været møder med DIF og Dansk Moderne Femkampforbund (DMF) i forbindelse med en evt. associering med DMI.
TEAM-DANMARK
DMI har igen i 2010 fået tildelt støtte fra TD. Det militære femkamplandsholds resultater har desværre heller ikke i det forgangne år været gode nok til at komme igennem ”TD nåleøje” og dermed fået tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet indplaceret i ”Kandidatgruppen”, med en økonomisk støtte på i alt kr. 65.000,00. DMI
har haft et særdeles godt samarbejde med Team Danmark. Brian Dåsbjerg blev
CISM verdensmester i september 2010.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2010 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2010 blevet vartet af DMI sekretariat, web-master Tom Petersen.
I forbindelse med ”Projekt Skadede Soldater” har DIF udsendt en pressemeddelelse,
som har givet en del henvendelser til DMI.
DMI medieudvalg, består af:
 Næstformand Peter Farver (formand),
 Bestyrelsesmedlem Kim Kock
 vicegeneralsekretærTom Petersen – web master
SEKRETARIATET
Sekretariatet har skiftet bemanding i 2010, idet vicegeneralsekretær Hanne Puggaard er afløst af vicegeneralsekretær Henrik Boe Jensen pr. 1. februar. Sekretariatet har haft et særdeles godt samarbejde med Center for Idræt, ligesom samarbejdet
med DMI revisionsfirma MAZARS har fungeret upåklageligt.
Bestyrelse:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende bestyrelsesmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet i 2010 er afgået fra bestyrelsen:
Major-R Jesper Gottlieb
Udvalgene:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende udvalgsmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet 2010 er afgået fra udvalgene:
Faldskærmsudvalget:
Oversergent Lars Bo Willumsen
Flugtskydningsudvalget:
Chefsergent Villy R. Hansen
19
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Militær Femkampudvalget:
Overkonstabel-1 Benny Bendsen
Sergent V. F. Østfeldt
Triathlon-/duathlonudvalget:
Premierløjtnant Bo Bruun Larsen
Volleyballudvalget:
Kaptajn Christian Høj
Forbundet vil samtidig byde velkommen til:
Cykeludvalget:
Seniorsergent Henrik Vinther
Seniorsergent Jan Møller
Seniorsergent Jørn Svendsen
Faldskærmsudvalget:
Seniorsergent Peter Faaborg
Fodboldudvalget inde og ude:
Overkonstabel Ole Hansen
Badminton af major Torben L. Jensen
Forbundsmesterskaberne blev igen i 2010 afviklet som et finalestævne over 2 dage,
der blev spillet 23-24 marts 2010 med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup som
arrangør.
Turneringen blev afviklet efter en model, hvor der på førstedagen spilledes indledende kampe, primært afviklet som en puljeturnering, således at de enkelte deltagere i
hver række som minimum var garanteret 2 kampe. I det omfang det var muligt blev
alle finalerne også afviklet som puljer. Alle de rækker, der var indbudt til blev afviklet.
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
4
79
83

Doubler
6
58
64

I alt
10
137
147

Antallet af startende deltagere (117) ligger nogenlunde på niveau med deltagerantallet i 2009. Det samme gør sig gældende for aktiviteterne (antallet af singler og doubler). Tallene udviser tydeligt den skævvridning af det danske forsvar, der er sket i forholdet mellem ØST og VEST. Det ville selvfølgelig hjælpe, hvis de funktionelle tjenester kunne lokkes til at deltage
Beachvolleyball
Af Morten Krűger, Formand for Volleyballudvalget
Den 24. august 2010 var dagen for DMI forbundsmesterskaber i beachvolley. Vejrudsigten lovede tørvejr, men meget blæsende og det skulle vise sig at holde fuldstændig stik. Hærens Officersskoles Idrætsforening havde, med økonomisk støtte fra
DMI, stablet et stævne på benene i Ryparken på Østerbro i København, på Copenhagen Beach’s beachvolleybaner. I alt var der tilmeldt 5 hold i herrerækken og 4 hold
i mixrækken, hvilket var rigtig positivt efter sidste års aflysning af stævnet.
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Allerede i første kamp fik spillerne den kraftige blæst at føle, hvor der virkelig skulle
slås igennem i serven for bare at få bolden over nettet. Men med den gode gamle
remse ”adapt, improvise and overcome” i baghovedet, lykkedes det holdene at spille
ganske nydelig beachvolley. Også stævnets sekretariat havde sine udfordringer med
vejrets beskaffenhed og kæmpede en indædt kamp for at holde pavillonen stående.
Igen i år havde Dansk Volleyballforbund været meget behjælpelige med dommere og
kampene blev således, på trods af vejret, gennemført med kyndige og utvivlsomme
kendelser.
I herrerækken stillede Fredericia Garnison Idrætsforening (FAGI) som altid talrigt op
til stævnet med to hold, hvilket gjorde chancerne for sejr rigtig gode, men Hærens
Officersskoles Idrætsforening (HOI) viste sig stærke og forviste FAGI til andenpladsen. Tredjepladsen blev vundet af et velspillende hold fra Livgardens Idrætsforening
(LGI).
I mixrækken havde FAGI ligeledes to hold repræsenteret og her var succesen væsentligt større. FAGI’s to hold satte sig fast på henholdsvis første og andenpladsen
skarpt efterfulgt af Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) på trejdepladsen.
Volleyballudvalget takker Hærens Officersskoles Idrætsforening for et velplanlagt og
velgennemført stævne og håber på endnu større deltagelse til næste års stævne
som vil blive afholdt i Fredericia med Fredericia Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Biathlon Orientering af Jan Møller, formand for BIO udvalget.
Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) har stået bag
rigtig mange idrætsstævner gennem årene og 2010 blev året
hvor vi igen i Biathlon Orienterings regi kunne takke JDRI for et
velarrangeret Dansk og DMI mesterskab. Det er dejligt at mærke, at man i Holstebro brænder for idrætten og anvender de
nødvendige ressourcer for at stable nogle gode rammer på benene til glæde for deltagerne.
Datoen var den 26. – 27. august i det skønne og svære terræn omkring Ulfborg. Ulfborg skyttecenter var centrum for både den individuelle/klassiske konkurrence med
punktorientering, orienteringsløb og skydning, og stafetten med orienteringsløb og
skydning.
Skovene omkring Ulfborg, og dem er der mange af, er meget varierede med åbne
hedearealer og flade åbne skovområder som det hurtige islæt, til diffuse områder
med spredt bevoksning og indslag af små kurvedetaljer, hvor orienteringen kræver
nøjagtighed i kortlæsning og skridttælling og en lille smule held.
JDRI havde udnyttet terrænet på bedste måde, således at deltagerne blev tvunget til
at skifte taktik som løbet skred frem. Vejret viste sig også fra den gode side, men
kombinationen af terræn og vejr resulterede desværre i at enkelte måtte udgå af den
klassiske konkurrence.
Præmieoverrækkelsen for den klassiske konkurrence foregik under den traditionelle
kammeratskabsaften, i hyggelige rammer i sergentmessen på Holstebro kaserne
For stafetten blev præmier fordelt på stævnepladsen hvorefter DMI kunne takke JDRI
for endnu et velgennemført idrætsarrangement.
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Alle resultater kan findes på DMI´s hjemmeside, men Dansk mester individuelt blev
Bjarne Hoffmann - Aalborg OK. Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) vandt holdkonkurrencen.
Dansk mester i stafet gik for 4. år i træk til Aalborg OK.
Der skal lyde en stor tak til JDRI og ikke mindst Benny
Bendtsen for den vilje og energi der blev ydet for, at DM i
Biathlon Orientering 2010 blev gennemført på en god og retfærdig måde, og til deltagernes store tilfredsstillelse. Der deltog ca. 50 i stævnet, hvilket er alt for lidt.
I 2011 afholdes Danmarks mesterskaberne i Biathlon Orientering ved Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup midt i
maj måned. I øvrigt sammen med det Militære Nordiske mesterskab.
Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon konkurrencer i 2010.
D. 10. april gennemførte OMI m.fl. klassisk Biathlon Orientering i Vrøgum.
D. 15. maj i Gribskov med landsholdet som arrangør. Det var
også en klassisk konkurrence.
D. 12. juni gennemførte Akademisk Skytteforening en klassisk konkurrence i Rude
skov.
D. 04. september gennemførte IFK/HOKI en mellemdistance med 4 skydninger på
FSN Karup.
D. 06. - 07. gennemførte AKIF, med Jes Mose Jensen i spidsen, de traditionsrige
Åbne danske mesterskaber. Stævnet blev afviklet i Rold skov og disciplinerne var
klassisk lørdag og mellemdistance med samlet start søndag. Konkurrencerne var
samtidig to afdelinger af World cuppen i Biathlon orientering.
For 2011 er der pt. planlagt Biathlon konkurrencer d. 2. april i Sønderjylland, d.
30.april i Rold skov, d. 3. september i Fredericia og de Åbne Danske mesterskaber i
Sønderborg d. 05.-06. november. Yderligere information kan findes på
www.biathlon.dk.
DMI landsholdet i Biathlon Orientering og Verdensmesterskaber i Danmark.
I 2010 var det Danmarks tur til at
afholde det fineste mesterskab
indenfor Biathlon Orientering
nemlig Verdensmesterskaberne.
Ansvaret for det sportslige var
lagt i hænderne på Kolding Orienteringsklub med Henrik Sperling i spidsen mens Feltsportsudvalget med hjælpere fra Haderslev kaserne og Hjemmeværnet.
tog sig af indkvartering, bespisning, transport, ceremonier, medaljer, hjemmeside og
meget andet.
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Nymindegab lejren blev valgt som stævnecenter, idet man her havde mulighed for bo
samlet i et hyggeligt miljø og samtidig løbe sprintkonkurrencen lige udenfor døren. At
vi så måtte køre til Frederikshåb for at løbe den klassiske konkurrence og stafetten
var til at leve med, men hårdt for arrangørerne.
Der var masser af medaljer til
Danmark i junior og old boys/girls
klasserne, men selv om det var
tæt på, skulle vi helt frem til stafetten før det blev til medalje i
seniorklasserne. I en tæt konkurrence, hvor det danske 1. hold i
herrestafetten tabte tid på anden
tur pga. et knæ der kom i klemme
mellem to træer, lykkedes det på
næsten mirakuløs vis Nicolai Nielsen at løbe holdet ind til sølvmedaljer, 2 min efter det svenske
vinderhold. Thomas Jensen og
Bjarne Hoffmann var de øvrige
sølvmedaljører.
VM blev afviklet på en meget tilfredsstillende måde og der var masser af ros fra deltagere og ledere fra de øvrige lande, som var Sverige, Finland, Tjekkiet, Belgien,
Tyskland og Estland.
I august 2011 arrangeres VM i Tjekkiet.
Biathlon World Cup 2010
Efter at havde vundet den samlede World Cup i 2009 var der selvfølgelig også store
forventninger til Mette Møller Nielsen AKIF i 2010. Resultaterne var ikke helt på højde med 2009, men det lykkedes alligevel Mette at klare en 2. plads i den samlede
Cup, så nu må hun ”nøjes” med at kalde sig verdens næstbedste Biathlet. Bedste
danske herre blev Thomas Jensen på en 7. plads.

Bordtennis af kaptajn Michael Johannessen
Cross Country af Kaj Wagener
Dette års FM var henlagt til Haderslev Garnison med HAGI som arrangør. Lad os slå
fast at det blev en kanonsucces med rekorddeltagelse på i alt 274 løbere, god
cross-bane, gode facilitter og uden uheld.
HAGI stod for den praktiske gennemførelse af konkurrencerne, og de havde valgt at
lægge crossruten til DGI landsstævnestadion fra 2005 ved Haderslev idrætscenter.
Ruten var meget kuperet med mange skrape stigninger op – ned – op – ned – op
over de store volde, der dannede ”tribune” for DGI-landsstævnet, sne og en del
mudder, altså en rigtig crossrute.
Der var igen rekordtilmelding med i alt 274 deltagere, hvor det især var glædeligt at
se den store fremgang hos senior mænd, kvinder og Old Girls ligesom de mange
værnepligtige. Det var især meget glædeligt, at der var så mange nye førstegangslø23

UKLASSIFICERET

UKLASSIFICERET

bere, og vi håber, at de har fået mod på en gentagelse næste år.
En stor oplevelse fik alle i det flotte solskinsvejr og dejlige omgivelser. Det skal nævnes, at for første gang i mange år var veteranklassen den mindste med ”kun” 25 deltagere.
Der blev løbet meget stærkt, således blev den korte rute på 4,9 km vundet i tiden
18.08 (ÆOB Jeppe Garde, der også blev nr. 4 i senior herre) og den lange rute på
9,6 km (Aksel Nielsen) i tiden 34,30 min.
At der var mødt så mange deltager kan skyldes, at cross var blevet flyttet fra september til marts for herved at give især værnepligtige mulighed for at deltage, ligesom der er en bølge i samfundet, der fortæller, at motion ”er blevet” sund at dyrke.
Endelig var der måske også mange nytårsfortsættere. 
De mange ”nye” deltagere skaber behov for at tilpasse de gældende konkurrenceregler. Crossudvalget bør se på evt. ny klasse Ældre Old Girls, Veteran kvinder , Super veteran mænd, klasseopdeling af YOB og ÆOB, antallet af holddeltagere i holdog stafetkonkurrence og evt oprettelse af en mix række, for de deltagere der ikke har
mulighed for at løbe hold- eller stafetkonkurrence.
Der blev i år gennemført FM i alle rækker. Præmier blev overrakt af garnisonskommandant oberst L. K. B. Nielsen. DMI repræsentanten takkede Danske Divison for
værtskabet og HAGI og de mange hjælpere for et godt tilrettelagt og velgennemført
forbundsmesterskab.
DMI repræsentanten præsenterede crossudvalget Karsten Pittersen, Aksel Nielsen,
Per Ulrik Hartby og Karsten Lükkegaard for deltagerene, og nævnte, at såfremt deltagerne havde argumenter til konkurrencebestemmelserne, så skulle det rettes til
crossudvalget.
Crossudvalget oplyste at næste års konkurrence er henlagt til Karup med IFK som
arrangør.
CYKLING

Af Michael Hoffmann, formand for DMI cykeludvalg

Enkeltstarten
Linieløb
FALDSKÆRMSUDVALGETAf seniorsergent Mike Petersen, formand faldskærmsudvalget
Udvalget har i 2010 bestået af CSG K.K. Hansen, Stefan Nystrøm og med undertegnede som formand.
Udvalget indstiller SSG P. Faaborg LGI til at indtræde i udvalget.
Forbundsmesterskabet:
Dette års mesterskab blev gennemført i perioden 10 -11 Maj på Flyvestation
Skydstrup med Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) som arrangør.
IVG havde valgt Flyvestation Skydstrup til afviklingen, hvilket er et særdeles egnet
sted til gennemførelse.
Stævnet blev åbnet 10 maj kl. 1000 af OB B. Mejlholm som ønskede et godt stævne
og håbede på godt vejr. Og endelig var vi velsignet med godt vejr.
Årets store overraskelse var at ESK 722 havde stillet en EH 101 helikopter til rådighed. Alle springers drøm og derfor startede vi med formationsspring (FS), som skal
afvikles fra 10.000 fod.
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Der var tilmeldt 17 hold til denne disciplin og mandag blev der afviklet 2 runder fra
EH 101 og derefter 1 runde fra de små Cessna fly (I alt 3 Cessna 182, var indlejet til
disse forbundsmesterskaber) Efter disse 3 runder var der grillarrangement ved svæveflyverklubbens lokaler.
Tirsdag morgen 0630 startede præcisionsspringene fra Cessna flyene. I alt var der
22 hold der kæmpede om placeringerne. Op i 1000 m højde, exit fra flyet og springerne trækker deres skærme i forskellig højde, for derefter at styre ned på en
madras, som har en elektronisk eldisk, som måler springerens afvigelse fra midten.
Det gælder om at ramme en 2 cm gul plet og rammer man den, får man 00,00 cm i
afvigelse, som er det bedste resultat man kan opnå.
Efter 2 runder præc. gik man over til sidste runde FS, igen fra EH 101 og derefter
returnerede den tilbage til Fsn. Karup. Derefter kunne vi nå endnu 1 runde præc. inden stævnelederen stoppede konkurrencen kl. 1700
Præmieoverrækkelse en time efter afslutningen og derefter afsluttende taler fra den
hårde stævneleder SSG John Mathiesen, DMI’s repræsentant MJ. K.Wagener og til
sidst kunne OB B.Mejlholm lukke dette års forbundsmesterskab.
Resultater:
Formationsspring:
1. JGKI B (I runde 4 lavede de 21 point, som er ny DMI rekord)
2. BVI 2
3. IVG
Holdpræcision:
1. JGKI H
2. JGKI A
3. IVG 1
Individuel præcision:
Række 1:
1. SSG Jan Sørensen JGKI
2. CSG K.K. Hansen HAGI
3. SSG M. Petersen JGKI
Række 2:
1. OS Jørgen Jensen AKI
2. SG Casper Stormark JGKI
3. PL Jakob Kristensen JGKI
Række 3:
1. KT H. Sternberg JDRI
2. SG Peter Meyer IFK 2
3. OKS-1 K.Rasmussen JDRI
Faldskærmsudvalget vil gerne sige mange tak til:
Fsn. Skrydstrup. For at måtte afvikle mesterskabet på flyvestationen, muligheden
for at indkvarterer alle deltagerne og at vi altid bliver mødt med stor velvilje og forståelse – intet er umuligt.
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Esk. 722. For at de velvilligt stillede personel og helikopter til rådighed. Trods vanskelige vejrforhold (skyer over pladsen) var besætningen altid klar til at forsøge endnu en indflyvning og der var ingen udelandinger. Super besætning og en herlig helikopter til faldskærmsudspring.
Svæveflyveklubben på Fsn. Skrydstrup. De stillede deres klubhus til rådighed som
opholdslokale under hele konkurrencen og desuden var der også folk fra klubben,
som lavede kaffe og mad til de sultne springere. Toiletterne/lokaler blev hele tiden
holdt pæne og rene. Et super samarbejde med klubben.
Dommerne. Stor tak til dommerne, der havde et par travle dage med at dømme de
forskellige discipliner og klasser. De er altid først på pladsen og dem der forlader den
sidst.
Piloter på Cessna flyene. Tak for god og sikker flyvning.
Idrætsforeningen IVG. For at påtage sig dette arrangement og stille stævneleder og
andet personel til rådighed før – under og efter stævnet.
Næste års forbundsmesterskab vil om muligt blive afholdt i uge 22 (30-31 Maj – 1
Juni 2011) Idrætsforeningen JDRI har meldt sig som arrangør Der planlægges på at
gennemføres mesterskaberne på Lindtorp flyveplads.
Udvalget 2011:
Udvalget vil i 2011 arbejde for:
-

at få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
at arrangerer et DMI træningsstævne.
generelt at få flere idrætsudøvere til at springe faldskærm
at finde arrangører til DMI forbundsmesterskabet 2011-2012
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
2010 og ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
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Feltsport af Niels Christian Saxe Knudsen
Feltsportsudvalget har gennemført en evaluering af DM Feltsportskonkurrencerne fra 1990 til 2010. Hovedkonklusionerne fra
evalueringen er, at hoveddisciplinerne feltskydning, kortlæsning
og orienteringsløb har været svingende i kvalitet. Feltskydning har
i flere tilfælde været for svære med for små mål, for kort tid; for
lette med for lang tid eller anderledes med ikke feltmål. Kortlæsning har i flere tilfælde været for svære med for små kortudsnit eller for lette så brug af kompas ikke var
krævet for at stedfæste målene. Orienteringsløb har været op til 30% for lange og
med tvivlsomme postplaceringer.
På baggrund af evalueringen havde feltsportsudvalget været i kontakt med årets arrangør af DM feltsport for at tilsikre et godt stævne. Årets arrangør var Bornholms
Værns Idrætsforening (BVI), med Poul Figa i spidsen, og med deres flotte referencer
fra stævnerne i 1990 og 2000 in mente. Det var nærmest et
must at det blev arrangeret på Bornholm, idet Feltsport hver
tiende år, siden 1960, har været arrangeret på solskinsøen.
Årets arrangør havde læst feltsportsreglementet meget
grundigt, hvilket havde resulteret i en feltskydning med 2
skydninger, hvor normalen har været 3, og sidste skydning
med alle mål på miniumsstørrelse. Ligeledes var feltsportsreglementet blevet fortolket på en anden måde end feltsportsudvalget havde forestillet sig mht. kortlæsningen,
hvilket resulterede i en alternativ indretning af standpladen.
Kun bygninger var blevet udvalgt som mål, men desværre
var nogle af målene udover maximum afstand og mønsterkortet var desværre ikke korrekt mht. andre af målene. Kortet var af ældre data, kortudsnittet for snævert og ingen
konkrete oplysninger til bestemmelse af den aktuelle misvisning. Således måtte 3 af målene desværre udgå af resultatet.
Håndgranatkast var til gengæld et mønster eksempel og alt
var tilgivet efter et fantastisk orienteringsløb i Rø Plantage med perfekt afstemte
længder og opløb langs en smuk klippesø. Feltsportsudvalget har stadigvæk en opgave med at hjælpe de mere og mere pressede enheder med at tilsikre, at konkurrencerne arrangeres, så den rigtige vinder findes.
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Konkurrencen blev afsluttet med en velanrettet kammeratskabsaften og præmieoverrækkelse på Almegårdens kaserne, tidsmæssigt afpasset med afgang med natfærgen fra Rønne.
Aalborg kaserners Idrætsforening (AKIF) vandt de eftertragtede DM medaljer både
individuelt og i holdkonkurrencen.
Til årets DM feltsport konkurrence havde feltsportsudvalget lavet et spørgeskema
som ca. 40% af deltagere udfyldte. Grundlæggende ønsker deltagerne ikke ændringer af konkurrencen, men vil gerne have konkurrencer med mere stabil kvalitet; samt
tilsikre en klasse som er interessant for nye og uerfarne deltagere.
På baggrund af en prøveskydning, opdatering af reglementet og en bedre vejledning
håber feltsportsudvalget, at vi bedre kan hjælpe fremtidige arrangører af feltsportskonkurrencer, så konkurrencerne har den rette balance i disciplinerne og en mere
korrekt vægtning mellem de enkelte discipliner.
I 2011 arrangeres DM feltsport d. 16. august af IFK og ISG.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.
Flugtskydningsudvalget DMI 2010 Af SSG Keld Fausing, formand flugtskydningsudvalget..
Mit første år som formand for flugtskydning i DMI regi gik rigtig godt.
Årets skydning blev afholdt i Aalborg med idrætsforeningen flyvestation Aalborg
(IFAA) som arrangør.
Som vi traditionen tro plejer, var stævnet henlagt i anden uge af juni nemlig den 9. og
10. juni
Skydningen blev afholdt på Aalborg flugtskydeforenings anlæg i Hvorup nord for Nørresundby.
I forbindelse med planlægningen af skydningen var jeg taget en tur til Aalborg for at
være behjælpelig med se spørgsmål der kunne være til stævnet, det vil sige økonomi, regler, og afvikling af stævnet, efter mødet kørte vi en tur ud på banen for at se
forholdene og det må siges de var helt i top. Vi fik aftalt med klubben hvad de skulle
stå for og hvad vi så ville stå for.
Jeg føler at det var en rigtig god ide at tage denne tur, ikke at det var det møde der
gjorde at dagene forløb over alt forventning men det er noget der vil blive afholdt
fremover,
Hvordan stævnet forløb vil jeg henvise til Bjarne Pedersens Rapport.
Jeg har også deltaget.
DMI orienteringsmøde i Idrættens HUS
Og udvalgsformandsmøde i Skalstrup
Fodbold inde af Jens V. Nielsen, formand for Fodboldudvalget
Endnu en gang, nemlig for 4 gang i træk var vi i Fredericia, i forbindelsen med afholdelsen af indefodbold 2010 som blev afviklet af Fredericia Garnisons Idrætsforening i
dagen den 9-10. november.
At anvende den samme forening år efter år gør det at afvikle sådan et stævne nemt
for fodboldudvalget, da så at sige at alle kender deres pladser ja selv dommeren (12 i
alt pr. dag) som kommer fra den lokale dommer klub, ved hvor dan tingene skal kø28
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rer. FAGI havde udpeget SSG Karsten Frandsen som stævneleder så alt var lagt i
gode hænder og da flere af hjælperne har været med flere gange, ja så var det nemt
for mig som konkurrence leder at møde op i idrætscenteret.
Der var 47 tilmeldte hold, 8 hold meldte fra inde stævne start og 2 hold udeblev på
dagen. Hvilket var 7 hold færre end i 2009.
Så med i alt 37 deltagende hold på dagen blev der afviklet mange spændende kampe inden der var fundet en vinder i alle rækker. Efter der i kvinde rækken kun var
mødt 2 hold op blev deltagerne på de 2 hold og undertegnede enige om at ”nu” skulle vi have en mix-række op og kører, da det ikke er nemt for en forening at fin 6-7
piger som vil spille fodbold. Så derfor kære deltager – næste gang- er der mix på
programmet
Som sædvanlig gennemførte vi Kammeratsskabsaften i cafeteriaet på Ryes kaserne
med deltagelse af 60 deltager. Hvorefter der var hygge i messerne bag efter, hvor
dagens afvikling blev diskuteret!!!!
Det lave deltager antal til dette arrangement, ved jeg ikke om det er fordi livet er blevet for kort til forsvarets cafeteria eller der gør sig andre ting gælden, men når ca. 90
deltager vælger at taget ud i det lokale for at spise, stiller dette mig et spørgsmål om
vi skal blive ved med at afholde denne komsammen.?
Efter afslutningen på dag 1 program blev der overrakt præmier til deltagerne i senior
og kvinde rækken af DMI repræsentant Ryan Laier. På dag 2 blev der efter sidste
kamp overrakt præmier til Yngre oldboys, Ældre oldboys og Veteraner af OB Susanne Bach Bager.
Stævnet blev afsluttet af DMI repræsentant Ryan Laier som takkede FAGI for afviklingen af stævnet og ikke mindst Karsten Frandsen m hjælper som var den store motor bag ved dette.
Med gensyn i Skive 2011.
Fodbold ude af Jens Vestergård Nielsen, Formand fodbold udvalget.
Igen kunne jeg som formand for fodboldudvalget byde velkommen til Forbundsmesterskab i ude fodbold, denne gang i Varde med Idrætsforening Varde Garnison som arrangør. Stævnet blev afviklet på banerne ved Varde idrætscenter.
Stævnet blev afviklet den 18-19. maj i Varde. Datoen faldt dog sammen med alle HBU
soldaternes kontroløvelse, hvilket kunne ses på tilmeldingen i specielt senior rækken.
Der var fra start ved udgivelsen af programmet tilmeldt 30 hold fordelt på 6 forskellige
rækker, 6 hold meldte afbud det sidste blot en time før start !!!. På grund af disse afbud
blev vi nød til at aflyse ældre oldboys rækken, da der kun var 1 hold tilbage. Dette hold
(IFAA) ønskede dog at deltage i yngre oldboys rækken, selv om modstanderne var op til
10 år yngre.
Disse afbud som udgør ca. 60 deltager og det at vi manglede ca. 90 deltager i senior
rækken p.g.a. øvelse deltog der dog 24 hold hvilket må siges at også dette stævne blev
en succes med 232 deltager.
Der blev i alt afviklet 69 kampe af forskellig længde. Scoret en masse mål, uddelt gule og
røde kort!, før der i de 5 afviklet rækker kunne overrækkes præmier og pokaler af L.C.
Møller fra Varde Garnison.
Der blev som altid afviklet kammeratskabsaften med deltagelse af 198 personer. som
blev gennemført i cafeteriaet på Varde kaserne og efterfølgende hygge i messerne, et til
fulde smukt arrangement gennemført af hjælperne fra IVG.
Efter afslutningen på præmieoverrækkelsen takkede DMI repræsentanten Kaj Wagner,
Varde Garnison idrætsforening med SSG M.V. Johansen i spidsen for afviklingen af
stævnet.
Med et på gensyn næste år i Ålborg.
29

UKLASSIFICERET

UKLASSIFICERET

Fægtning
Af major Hasse Blumensaadt
GENERELT

Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold, Stævnet blev afviklet den
21 – 22 APR 2010 i Iselingehallen i Vordingborg med Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) som arrangør.
Der var tilmeldt 23 herrer og 4 damer til den individuelle turnering og 8 hold til hold
turneringen, men pga. højere prioriterede opgaver og sygdom, deltog 19 fægtere,
heraf 6 damer fra 6 forskellige foreninger til den individuelle turnering. Holdmæssigt
deltog 6 hold.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open
(DMO), med deltagelse af fægtere fra Sverige.
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Stor tak til de frivillige hjælpere, der
altid stiller sig velvilligt til rådighed.
2. Konkurrencerne.
Selve konkurrencen blev gennemført over to dage, idet fægteudvalget fortsat holder
fast i, at der fægtes alle mod alle. Individuelt den ene dag og hold på anden dagen.
Der var indtil sidste kamp spænding om resultatet i den individuelle konkurrence,
men det var en af de ”gamle” fægtere Ib V. Nielsen fra IFS, der trak det længste strå.
På 2. pladsen kom Hasse Blumensaadt fra IFI efterfulgt af Leif J. Jensen fra IFS. På
damesiden var det hjemmebane favoritten, der løb med sejren. Heidi Villa fra IVG
vandt foran Christina Pojezny fra HOKIF og med Mette Larsen fra IFO på 3. pladsen.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”konkurrencen gik fortjent til Ib V. Nielsen fra IFS.
Holdkonkurrencen havde deltagelse af 6 hold. Igen blev konkurrencen gennemført
således at alle hold mødte hinanden.
Også her var der spænding til sidste runde. IFI vandt 45-29 over IFS i den afgørende
holdkamp. Nr. 3. blev et sammensat hold fra VGI/FAKI.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, dukkede der kun et lille antal deltagere op til
stævnet. Ikke tilfredsstillende, men fægteudvalget tror på en forøgelse af deltagerantallet i fremtiden, bl.a. fordi næsten halvdelen af fægterne i år var førstegangs deltagere.
Fægteudvalget vil også i 2011 forsøge at skaffe midler til at afholde af DMO, således
det gode samarbejde med vore nordiske brødre kan videreføres. Ligeledes vil udvalget, støttet af CFI, søge at sende fægtere ud i Europa til internationale stævner, så
der også på topplan fortsat sker en udvikling.
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 Oksbøl 06 – 07
APR.
Golf af kaptajn Lasse K. Søegaard.
Så gik Forbundsmesterskaberne i golf i år nordpå, nærmere betegnet de 2 vindblæste baner Harrevig Golfklub og Hjarbæk Golfklub, med Skive Garnisons idrætsforening som arrangør.
Mesterskabet blev som de andre år afviklet over 2 dage og der blev spillet i 8 rækker,
hvor der afhængig af handicap enten blev spillet slagspil eller stableford. Årets mester var den spiller, uanset alder, køn og handicap, der brugte færrest slag på de to
runder. I år gik sejren til Christian Ingvordsen fra VGI, der brugte 165 slag samlet på
de to runder.
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Et stort tillykke skal der lyde herfra.
Som altid er vejret en vigtig faktor, når der skal spilles golf. Heldigvis viste det sig fra
den lidt bedre side af i år, dog med en god omgang blæsevejr som en ekstra udfordrende faktor. Banerne var i god stand og generelt var det en fornøjelse at spille både
i Harrevig og Hjarbæk.
I takt med at den generelle interesse for golf stiger, var deltager antallet igen i år relativt højt. Der deltog ca. 180 entusiastiske golfspillere, hvilket på vanlig vis betød, at
der flere steder på banerne opstod en del kø og spillerne måtte derfor væbne sig
med tålmodighed. Som det jo hører sig til ved mesterskabet i golf, afsluttede den første dag med en kammeratskabsaften. Denne gang foregik det på Skive Kaserne,
hvor der blev serveret Dyrekølle med klassisk tilbehør og isdessert, og hvor forman
den for DMI golfudvalg lagde op til en løbende drøftelse, om mulige ændringer af bestemmelserne for afviklingen af de fremtidige forbundsmesterskaber i golf.
Til sidst skal takken lyde til Skive Garnisons Idrætsforening, for at have gennemført
mesterskabet og næste år går turen så til de Sydsjællandske golfbaner den 7. og 8.
SEP med Vordingborg Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Håndbold
Militær Femkamp Af Allan Kjær, udvalgsformand Militær Femkamp
2010 har været et stort år for femkampen, hvor
Brian Dåsbjerg’s CISM verdensmesterskab endelig kom i hus. Brian er Team Danmark støttet
gennem DMI og DIF og også en relevans for
femkampen i DMI. 2010 har også på andre områder været speciel, blandet andet DMI mesterskaberne blev gennemført med 43 deltagere,
som ville have været aflyst, hvis ikke en enkel
idrætsforening i sidste øjeblik meldte sig til med
et stort antal deltagere. Konkurrencen blev gennemført med 35 deltagere i herre
rækkerne og 8 deltagere i kvinde rækkerne. Lige netop tilstrækkelig til at JDRI gennemførte stævnet med vanlig høje kvalitet og professionalisme. Stævnet blev gennemført den 14 – 17. september, som årets sidste stævne set i forhold til landsholdets og femkampcuppens stævneoversigt. Stævnet blev på herre siden vundet af
Brian Dåsbjerg fra JDRI og af Sabine Pedersen også fra JDRI. Brian Dåsbjerg vandt med
en stabil score på 5399.3 point med over 230
point til Jan R. Nielsen. Hos kvinderne blev
kampen meget mere tæt og sidste års vinder
Katrine Andersen, også fra JDRI, gjorde sit
for at give Sabine kamp til det sidste. Afgørelsen faldt ved kast, hvor Sabine øgede sit
forspring til 62 point ved at opnå 36 point mere end Katrine. Det giver 62 sekunder forspring på de 4 km terrænløb og det var i
overkanten af hvad Katrine kunne hente på turen gennem terrænet. Forspringet blev
også øget til Katrine med yderlig 8 sekunder i løbet af de 4 km løb. I den værnepligtige klasse for herre blev det FAGI, som kunne bryde JDRI dominans, da Mads Rude
Nielsen fra FAGI vandt over Anders Madsen også fra FAGI. De kunne også fejre sej
ren i hold konkurrencen for værnepligtige, da de var på samme hold.
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I hold konkurrencen for mænd og kvinder gjorde JDRI rent bord og vandt begge
klasser.
JDRI har igen gennemført konkurrencen med vanlig høje standard og der skal lyde
en stor tak fra udvalgets side. Grundet udsendelse har undertegnede ikke selv været
til stede, men JDRI har så stor erfaring med femkampskonkurrencer at de klarer alle aspekter ved
afholdelsen af stævnet.
Femkampsudvalget har gennem de sidste to år
bestået af kun formanden og ingen medlemmer og
derfor har undertegnede nu intensiveret søgningen
efter flere medlemmer, da den fortsatte udvikling af
femkampen i Danmark har brug for flere frivillige
kræfter. I den sammenhæng har også femkampscuppen været vigtig og det har været ærgerligt at opleve stævner blive aflyst i 2010.
2010 er nu afsluttet og 2011 bliver for udvalget tiden hvor aktivitetsniveauet kan øges
igen, med fokus på femkampscuppen og DMI mesterskabet.
Der kommer ingen nye talenter af sig selv - de skal findes og motiveres.
Mountainbike

- det første officielle forbundsmesterskab Af Michael Hoffmann, Formand for DMI Cykeludvalg
Så lykkedes det endelig at få afviklet det første officielle forbundsmesterskab i Mountain Bike (MTB). Grundet den hårde vinter blev stævnet i første omgang udsat tilbage
i marts og senere flyttet til tirsdag den 14. september. Idrætsforening Skive Garnison
(ISG) med Jørn Svensen som ankermand stod for selve stævnet som forløb planmæssigt og lige efter bogen.
Det primære var naturligvis selve MTB ruten som var henlagt på et forholdsvis lille
område lige uden for Skive kaserne. En 3,1 km lang rute i et lille skov område, ganske teknisk og med små stejle opkørsler, men også et par lange nedkørsler. En rute
som fik det bedste frem i de teknisk gode og fik de urutinerede på hårdt arbejde. På
trods af massiv regn op til konkurrencen var ruten fin og selve løbet blev afviklet i
tørvejr.
Efter et lovende prøvestævne i 2009 med 66 deltagere var der lagt op til flere tilmeldte i år og det holdt stik. 103 havde på forhånd tilmeldt sig det første officielle mesterskab og dermed blev det bevist at det var rigtig at indføre MTB i DMI regi. Der er vist
ikke ret mange andre individuelle idrætter under DMI som har over 100 tilmeldte!
De første vindere
I kvindeklassen var der hele 11 tilmeldte. Første forbundsmester blev Trine Poulsen
fra Slagelse Garnisons IF (SLGI). Hun lagde allerede fra start hårdt fra land og var
klart hurtigst på fire af de fem omgange. Kun på sidste omgang tabte hun lidt, men i
mål var afstanden godt 1,20 min. til holdkammeraten Sabina Krogh Schmidt. 3’er
blev Annika Mia Villestoft fra Brødeskov IF. Slagelse-holdet vandt dermed også holdkonkurrencen sikkert.
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Aksel Nielsen fra Hjørring Garnisons IF (HGI) tog sikkert titlen i Mænd Senior A. Kun
på første omgang kunne de næste følge med. Aksel havde også dagens hurtigste
omgangstid på imponerende 10,37 min. Både anden- og tredjepladsen gik til AKIF, til
hhv. Jan Johansen og Flemming Poulsen. De kunne dog trøste sig med at vinde
holdkonkurrencen.
I Old Boys vandt undertegnede foran Johnny Poulsen fra Livgardens IF (LGI) og Jan
Møller fra Jægerkorpsets IF (JGKI).
Dagens største spænding kom i Veteranklassen, hvor Claus Bøstrup fra Idrætsforening Flyvestation Karup (IFK) rykkede forbi holdkammeraten Varny Vestergaard på
opløbsstrækningen og tog sejren med bare to sek. margin. De vandt således også
holdkonkurrencen.
I Mænd Senior B var der bare 23 sek. mellem de tre første. Bo Gisselmann fra den
lokale forening ISG førte fra start til mål, men var lige ved at smide det hele til sidst,
hvor Christian Larsen fra JGKI kom tæt på, men i mål var afstanden 15 sek. Bare
otte sek. senere kom Jesper Strøier fra Hærens Operative Kommandos IF (HOKI).
Alle resultater kan ses på www.dmif.dk
Kom med til Nordjylland næste år
Næste års stævne er allerede i støbeskeen. Torsdag den 28. april 2011 afvikler Jægerkorpsets Idrætsforening DMI MTB. Ruten er allerede så småt på plads og stedet
er Ålborg Kaserners øvelsesplads – også kendt som Hvorup øvelsesplads.
Sæt kryds i kalenderen, for du skal da med til DMI MTB i 2011, ikke!
Skydning Af orlogskaptajn Kristen Trap
Generelt.
Vi har stadig et skydeudvalg i DMI, der fagligt dækker alle vores skydediscipliner
godt.
Vi har prøvet i 2010 at finde nye veje for afholdelse af landsskyttestævnet og har
planlagt et udviklingsseminar i 2011 for at fremme interessen for vores skydedicipliner.
Landsskyttestævne 2010.
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Landskyttestævnet 2010 blev gennemført med indkvartering og bespisning på Skive
kaserne. Skydningerne blev afviklet på Dalgas Skyttecenter samt pistolskydning
med M/49 på den lokale skytteforenings baner. Feltskydningen blev afviklet i Karup.
Der var ca. 90 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med tjenestevåben. Feltskydningen startede næste dag sammen med 25 m sport og grovpistol.
300m og 50m og 25m grovpistol blev afviklet på dag 3. Det medførte at del A samt
sportspistol blev afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften med efterfølgende
præmieoverrækkelse. Der blev skudt mange flotte resultater og årets landsskytte på
militære våben blev SSG Finn Elbæk fra Idrætsforening Flyvestation Karup. Bedste
forening blev dette år Idrætsforening Flyvestation Karup.
Under CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev der igen skudt mange flotte resultater og Landsskytte 300 meter blev MG René Christiansen fra FAGI. På damesiden
var der igen meget ringe deltagelse både på 25 meter sportspistol og 50 meter riffel.
Landsskytte på 50 meter blev SG Rikke Jensen FAGI og landsskytte på sportspistol
blev SSG Dorte Thorsen fra IFK.
På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. PL Thomas
Trap fra FIN blev Landsskytte på grovpistol.
Efter en god sidste dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse for Del B. Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange
blev til præmieoverrækkelsen både dag 2 og dag 3.
En stor TAK til Skive Garnision Idrætsforening for et godt arrangeret landskyttestævne i 2010. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende og Jyske Garnisions Idrætsforening har påtaget sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne 2011.
Tennis af seniorsergent Jørn H. Christiansen
Triathlon og Duathlon Af Steen Møller Sørensen, Tri- og Duathlonudvalget.
Generelt:
Det er lidt op og ned med interessen for triathlon og duathlon i DMI-regi, set ift. tilmeldte til forbundsmesterskaberne. Antallet af deltagere ligger dog på gennemsnittet
set over flere år nemlig lige omkring 45 fordelt over begge discipliner og alle klasser.
Stævne(r):
Der har kun været gennemført forbundsmesterskaber - igen i år, i Fredericia.
Stævnet blev afviklet som planlagt på de kendte ruter og i godt vejr.
2011:
Vi har i udvalget drøftet at fremskyde stævnedatoen for forbundsmesterskaberne så
det ligger i sidst i juni, for ikke at komme i karambolage med fx mesterskaberne i cykling, ydermere ligger der igen i 2011 et stort stævne i København, på den lange distance i medio august, hvilket sikkert vil trække flere af de sædvanlige DMI-deltagere
til.
Stævnet vil blive arrangeret af SLGI, med lokation omkring Sorø. Vi håber at flytningen af datoen vil få antallet af deltagere op de 70 vi var i 2009.
Efter 2012:
Forventes forbundsmesterskaberne igen at flytte til Fredericia. Vi leder allerede nu
efter en arrangør til 2013. Måske vil en nordsjællandsk idrætsforening arrangere
stævnet omkring Bastrup sø og Ganløse(Livgarden?)
Udvalget:
Udvalget består p.t. af:
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SSG Frank Nielsen, DDIV
SSG Steen Møller Sørensen, HFS
PL Klaus Kildemand, FLV
KN Bo Larsen er desværre afgået og vi leder efter nye friske ansigter til at hjælpe.
Med extremsportslig hilsen
Triathlon og Duathlonudvalget
Volleyball af Kaj Wagener
Med Wing Karup som arrangør og Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) som
udførende blev 4 år afholdelse af FM i volleyball afsluttet i Karup. Placering af næste
års FM er endnu ikke planlagt, men volleyballudvalget har et par emner i ”kikkerten”.
Med den erfaring IFK har opbygget som arrangør, var det en ”smal” sag at afholde
dette års stævne. Rekordtilmelding, idet 9 herrer- og 5 mixhold var tilmeldt. Stævnet
forløb som planlagt, og det var trætte spillere, der kl. ca. 1645 var klar til præmieoverrækkelse.
Inden vi nåede så langt, var der hos herrerne blevet spillet nogle spændende semifinalekampe, og det var da også de to bedste hold, der mødtes i finalen. Her trak HOI
det længste strå, ved at besejre sidste års vinder FAGI med 2 – 0 efter en taktisk og
spændende kamp.
I mixrækken var FAGI aldeles suveræn, idet holdet vandt alle deres kamp uden at
afgive sæt med AKIF og IFK på de næste pladser.
DMI repræsentant Kaj Wagener overrakte præmier og afsluttede med at takke Wing
Karup for at stille facilliteter til rådighed og IFK for den praktiske gennemførelse.
Specielt tak til Ryan Laier og Flemming Møller Jensen som stævneleder og konkurrenceleder. DMI rettede også en tak for det store fremmøde, hvor HBU personel var
flot repræsenteret.
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IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 31. januar 2011.
MEDLEMSTAL

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Borislejrens Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN)
Forsvarets Materieltjene Idrætsforening i Ballerup (FMI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen for Informatiktjeneste (IFI)
Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (HPRD)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
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2070 (1375)
35 (67)
44
378 (354)
121 (124)
237 (163)
1137 (1009)
268 (230)
100 (107)
1052 (943)
15 (15)
328 (328)
223 (395)
768 (696)
243 (231)
256 (256)
30 (30)
1965 (1995)
26 (28)
748 (775)
617 (575)
277 (249)
6 (5)
77 (27)
240 (219)
43 (25)
68 (69)
1253 (928)
593 (578)
68 (69)
1858 (1386)
169 (154)
33 (33)
195 (200)
882 (586)
22 (26)
56 (62)
132 (93)
551 (493)
436 (445)
861 (847)
588 (472)
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Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

1010 (862)
52 (416)
210 (232)
364 (367)
37 (37)
27 (36)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 1. november 2009).

48 (48)
20769 (18.098)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2010.
BESTYRELSE:
Generallæge Erik Darre, hæren
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
Søren Munk Madsen, søværnet, kasserer
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Major Kim Kock, hæren
Major Knud Erik Andersen, hæren
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Kaptajn Kristian Høj
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Kommandør karsten Riis Andersen, søværnet
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
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Valgt år

til år

2010
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2009
2009

2012
2011
2011
2012
2012
2012
2011
2011
2011

2010
2010

2011
2011

2010
2008
2009

2013
2011
2012

2008
2010

2011
2013
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OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2010.
Badmintonudvalg
Major Torben L. Jensen, hæren, formand
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, hæren
Overkonstabel-1 Knud Petersen, hæren
Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalg
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Flyverspecialist hans Frederiksen, flyvevåbnet (pensionist)
Seniorsergent Søren O. B. Temløv, hæren (pensionist)
Kaptajn-R Niels Christian Saxe Knudsen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (pensionist)
Overkonstabel-1 Carsten helligsøe, hæren
Bordtennisudvalget
Kaptajn Michael Johannesen, hæren
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet (pensionist)
Crossudvalget:
Idrætsleder Aksel Nielsen, HGI, formand
Sergent Thomas Kofoed Lökkegaard, IFS
Chefsergent Karsten Theis Pittersen, søværnet
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet
Cykeludvalget:
Kaptajn Michael Hoffmann, hæren, formand
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet
Premierløjtnant Nicolaj Matzen, flyvevåbnet
Seniorsergent Henrik Vinther, hæren
Seniorsergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Jørn Svensen, hæren
Faldskærmsudvalget:
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand
Seniorsergent Peter Faaborg, hæren
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet
Fodbold inde/ude:
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand
Korporal Lars Vandborg, hæren
Overkonstabel Ole I. Hansen, hæren
Flugtskydningsudvalg:
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
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Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Major Christina Skou Pojezny, hæren
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet
Golfudvalget:
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Marinespecialist Henrik Skovhus, søværnet
Flyverspecialist Jens Teglgaard Smidt, flyvevåbnet
Håndbold:
Chefsergent Jens Trolle Jensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Militær Femkampudvalg:
Kaptajn Allan Kjær, hæren, formand
Skydeudvalg:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand (P)
Idrætsleder Gitte Vinther Nielsen
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren
Chefsergent Paul E. Sørensen, flyvevåbnet
Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren (P)
Korporal Anker Sewohl, hæren
Tennisudvalget:
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand
Overværkmester Jan Larsen, hæren
Triathlon/Duathlonudvalget:
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Seniorsergent Frank T. Nielsen, hæren
Premierløjtnant Klaus Kildemand, flyvevåbnet
Volleyball/Beachvolley:
Kadet Morten Krüger, hæren, formand
Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet
Sergent Peter Hansen, flyvevåbnet
Dopingkontroludvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Generalsekretær Kent G. Ravn
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Eliteudvalget
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Major Henning S. Christensen, hæren, (CFI)
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, (P)
Oberstløjtnant Knud Erik Andersen, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
Hæderstegnsudvalget
Generallæge Erik Darre, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet (P)
Admiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær, Kent G. Ravn, sekretær
Lovudvalget:
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, (P)
Major Kim Kock, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, sekretær
Medieudvalget
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Major Kim Kock, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, web redaktør
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IDRÆT – BREDDE – ELITE
FORSVARET GIVER MINIMUM 2 TIMER
DMI GIVER LIVET

REPRO/FAK/UMAK
UKLASSIFICERET

