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INDLEDNING
Af formand DMI, oberst Jette Albinus
Et forsvar med et meget højt aktivitetsniveau og begrænsede økonomiske ressourcer har
også i år sat sit præg på den frivillige idræts vilkår. Det er dog heldigvis sådan, at det
alligevel lykkedes for både forsvaret og militæridrætten, at løse opgaverne, hvilket for DMI
vedkommende kan tilskrives de engagerede og dedikerede frivilliges store indsats.
I tal afspejlet med 17 gennemførte stævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber. Flest
individuelle deltagere var der til golf, dernæst flugtskydning efterfulgt af cykling. På
holdsiden var flest forskellige hold repræsenteret til biathlon orientering – stafet, dernæst
fodbold inde efterfulgt af fodbold ude. I alt 738 deltagere heraf 138 deltagere til
Danmarksmesterskaber. Desværre blev volleyball og tennis aflyst pga. for få tilmeldte,
hvilket i øvrigt også var tilfældet i 2015, og håndbold blev aflyst pga. reduktion i de
økonomiske midler. Samlet set betyder det en lidt lavere deltagelse i 2016 end i 2015.
Der skal i den forbindelse lyde en meget stor tak til de idrætsforeninger, tjenestesteder og
lokale driftsområder, som i 2016 har medvirket ved gennemførelsen af disse konkurrencer.
Særlig tak til Jyske Dragonregiments Idrætsforening for gennemførelsen af
Danmarksmesterskabet i militær femkamp, til Idrætsforeningen Skive Garnison for
Danmarksmesterskabet i feltsport og Slagelse Garnisons Idrætsforening for
Danmarksmesterskabet i biathlon orientering. Tak skal også lyde til Idrætsforeningen
Flyvestation Karup for den efterfølgende afholdelse af Danmarksmesterskabet i biathlon
orientering stafetkonkurrence, som måtte aflyses under det oprindelige mesterskab i
Slagelse.
På den administrative del har vi i 2016 gennemført en reduktion. Med Michael Brøgger
Jensens opsigelse er sekretariatet gået fra tre ansatte til to ansatte. Alle opgaver løses nu
af Tom Petersen og Per Heien, idet vi har købt regnskabsstøtte ved DIF. Samlet set
betyder det en besparelse fra 2017 på ca. 100.000 kr. om året. I 2016 blev der ligeledes
afholdt et økonomimøde med Forsvarets Sundhedstjeneste, for at afdække mulighederne
for at give DMI et større råderum indenfor eget budget. Mødet afdækkede få, men
anvendelige procedurer, som forudsætter rettidig og hurtige udmeldinger fra DMI side, hvis
der skal omdisponeres i forhold til det fastlagte budget.
DMI bestod medio 2016 af 43 foreninger med i alt 17.588 medlemmer, hvoraf 84,1 % er
mænd og 16,9 % er kvinder. Disse tal stammer fra Forbundsanalysen som blev udarbejdet
af Danmarks Idrætsforbund (DIF) i forbindelse med det igangsatte strategiarbejde. Et
arbejde som ikke alene skal sætte en ny udviklingsretning for DIF og deres forbund, men
det udgør også grundlaget for en ny økonomisk støttestruktur. For DMI har det betydet, at
vi siden maj 2016 har arbejdet med et internt udviklings- og strategiarbejde. Arbejdet er
gennemført af en arbejdsgruppe bestående af Tom Petersen, Mona Rasmussen, Christian
Høj, Jette Albinus og Søren Munk Madsen. Første fase i arbejdet har omhandlet analyser
og afdækning af DMI udviklingspotentiale resulterende i udarbejdelse af tre strategiske
spor. Disse spor er:
1. DMI vil fastholde og om muligt øge antallet af medlemmer.
2. DMI vil tage samfundsansvar ved at understøtte foreningerne i at tilbyde
idrætsaktiviteter for fysisk og psykisk sårede veteraner og deres pårørende.
3. DMI vil arbejde for at forsvarets faciliteter bliver tilgængelige for idrætsforbund i og
uden for forsvaret.
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De strategiske spor blev godkendt af DIF bestyrelse den 6. december 2016 og næste fase
består i, at der til hvert af sporene skal laves handleplaner. Disse handleplaner vil kræve
bidrag og involvering fra idrætsforeningernes side, så vi sikrer den nødvendige kvalitet og
omsættelighed til gavn for hele vores forbund. Derfor vil dette arbejde blive et af
fokusområderne i 2017.
Det andet fokusområde bliver forberedelserne til det kommende 100 års jubilæum den 23.
november 2018. Det kommer ikke mindst til at omhandle planlægning af de mange
idrætsaktiviteter, som skal danne rammen om højtideligholdelsen. Dertil kan vi også se
frem til en bogudgivelse, som den tidligere formand oberst Susanne Bager arbejder på.
Tilbage til 2016, som også var året, hvor DIF Soldaterprojekt blev afsluttet, men kun for at
blive afløst af noget større. Et af initiativerne i Regeringens Servicetjek er et idrætsprojekt,
målrettet fysisk og psykisk skadede veteraner, som DIF er udpeget til at gennemføre.
Projektets formål er at understøtte veteraners reintegration, ved at bidrage til, at
udfordrede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage mod at leve et selvstændigt
og meningsfyldt liv. Projektet skal bygge videre på de hidtil opnåede resultater fra DIF
Soldaterprojekt, samt skabe bro og inkludere Forsvarets Sundhedstjenestes
Paraidrætsprojekt, som løber til og med 2017. Det nye projekt benævnes også DIF
Soldaterprojekt. DMI får en helt afgørende rolle, da størstedelen af vores medlemmer er
veteraner og selv har været udsendt én eller flere gange. Dermed kender vi til de særlige
vilkår og oplevelser, der følger med en udsendelse. I det lys kan vores foreninger tilbyde
målrettede og velvalgte idrætsaktiviteter i sociale rammer, som får veteraner og deres
pårørende til at føle sig trygge. DIF nye Soldaterprojekt bliver dermed det konkrete projekt
som gør, at vi kan realisere det andet af de strategiske spor. Der arbejdes derudover
konkret med muligheden for at afholde invitationsstævner i hhv. petanque og floorball i
2017, hvilket bl.a. kan understøtte det første af de strategiske spor.
2016 blev også året, hvor det af praktiske årsager blev besluttet, at skydning efter 4 år
med et fælles stævne igen opdeles. Det betyder, at Forsvarsmesterskaberne i skydning
bliver afviklet med militære våben på militære skydebaner/terræn. DMI
forbundsmesterskaber afvikles i de rent sportslige discipliner under CISM/ISSF og kan
afvikles i samarbejde med Dansk Politi Idrætsforbund. Sidstnævnte vil jeg opfordre til
realiseres, idet det kan underbygge det spirende samarbejde med politiet, hvor invitationer
til hinandens stævner bliver mere og mere udbredt.

DMI bidrager til og er fortsat en vigtig del af forsvarets virksomhedskultur, og DMI
medvirker gennem foreningens aktiviteter til et sundere og stærkere forsvar. Dette udføres
af engagerede og dedikerede frivillige, og derfor skal lyde en meget stor tak for jeres
indsats. Ligeledes mange tak til bestyrelsen og sekretariatet for jeres indsats i 2016. Jeg
ser meget frem til samarbejdet med jer alle i 2017 og glæder mig til et spændende idrætsår, hvor der bliver behov for at udvise mod til at tænke nyt.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
DMI bestyrelse
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILDELTE HÆDERSBEVISNINGER I 2015
STÆVNEVIRKSOMHED
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2015
BESTYRELSENS BERETNING, herunder:
- Generelt
- Planlægning af idrætsvirksomheden
- Idrætsforeningerne
- Udvikling/vision
- DMI Love og bestemmelser
- De organisatoriske styrelsesorganer
HÆDERSBEVISNINGER/PRISER

DANMARKS IDRÆTSFORBUND
TEAM DANMARK
INFORMATIONSVIRKSOMHED
SEKRETARIATET
BERETNINGER FRA DMI UDVALG:
Badminton
Cross
Landevejscykling
Faldskærm
Biathlon Orientering
Feltsport
Fodbold Ude/inde
Fægtning
Golf
Militær Femkamp
Skydning
Triathlon/Duathlon
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 31. december 2016
SKEMA 2 – Oversigt over DMI bestyrelse m.fl. pr. 31. december 2016
SKEMA 3 – Oversigt over STÅENDE UDVALG mv. pr. 31. december 2016
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2016

ÆRESEMBLEM:
Oberst Susanne Bach Bager, afgående formand DMI
HÆDERSTEGN
OKS (P) Bjarne Pedersen, kassèrer DMI
GULDEMBLEM
Major Poul Erik Figa, BVI
Major Bjarne Andersen, JGKI
Seniorsergent Ib Venzel Nielsen, IFS
Seniorsergent Jan Møller, JGKI
Sergent Nanna Lihn, AKIF
Menig Sara Hjalager, AKIF
Menig Helene Hupfeldt Nielsen, AKIF
SØLVEMBLEM
Oberst Jette Albinus, formand DMI
Kaptajn Mikkel Solberg, bestyrelsessuppleant
Korporal Susan Donner, SLGI
BRONCEEMBLEM
Major(P) Per Heien, Vicegeneralsekretær
Major Hans E. Raun, IFS
Kaptajn Søren Pedersen, SLGI
Chefsergent Lars Almar Jensen, KIF
Seniorsergent Lene H. Ørsager, IFS
Seniorsergent Vivi R. Wilken, IFS
Seniorsergent Lars J. Thestrup, IFS
Oversergent Henning Deer, IFS
Oversergent Herik W. Larsen, IFS
Sergent Jonas Flack Weber, AKIF
Korporal Lars Anders Humle, AKIF
Overkonstabel Kim Ivan Bak, AKIF
Menig Line B. Grubak, SLGI
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LANDSHOLDSDELTAGERE
FÆGTNING
Bronze:
Seniorsergent Anders Gass, IFS
Overkonstabel Lars V. Villa, SLGI
Menig Line B. Grubak, SLGI
Menig Emilia C. Borreye, IFI

SKYDNING
Bronze:
Menig Kristine Hansen, HVE
Menig Christina V. Elzelingen, MHV
SØLVMANCHETKNAPPER:
Major (P) Torben Lyngbach Jensen, Badmintonudvalget

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2016
På DMI repræsentantskabsmøde den 01. april 2016 blev der overrakt følgende pokaler og
hæderspræmier:
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015.
Tildeles for ét 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 2015 tildeles den:
Menig Anne Ekhard Edsen
Som begrundelse skal anføres:
Anne vandt ved verdensmesterskaberne i Finland i juni måned såvel sprint- og klassisk
distance i biathlonorientering i klassen Dame 20 år. En præstation der ikke tidligere er
præsteret af en dansk atlet.
At vinde et VM, i Annes tilfælde hele TO VM, kommer kun gennem lang seriøs træning og
mange konkurrencer frem til selve VM for at skærpe formen – såvel fysisk som teknisk.
Teknikken skal være i orden både under orienteringsløbet, men sandelig også under
skydemomentet med høj puls.
Den store mængde træning har været gennemført sideløbende med, at Anne afsluttede sit
gymnasieforløb!
Ved de danske mesterskaber på Rømø vandt Anne sit første, som også var det første
officielle DIF mesterskab, Dame 21 klassen i biathlon orientering på den klassiske
distance. Ved samme mesterskab opnåede Anne sølv på sprintdistancen.
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Endelig var Anne den altafgørende atlet på det vindende hold fra AKIF i såvel hold som
stafetkonkurrencerne for kvinder.
Anne beviste i efteråret, at hun mestrer andet end biathlon orientering, idet hun i
Finderup vandt DMI forbundsmesterskab i Feltsport i bedste dameklasse.
Anne har været på Dansk Militært Idrætsforbunds landshold i Biathlon orientering siden
2014 og er et af de mest lovende talenter, man længe har set indenfor denne sport.
Opsummering af resultater ved indstillingen af Anne Ekhard Edsen:
Verdensmester i biathlon orientering på klassisk distance i Dame 20 klassen
Verdensmester i biathlon orientering på sprint distance i Dame 20 klassen
Danmarksmester i biathlon orientering på klassisk distance i Dame 21 klassen
DMI Forbundsmester i biathlon orientering i holdkonkurrencen i Dame 21 klassen
DMI Forbundsmester i biathlon orientering i stafetkonkurrencen i Dame 21 klassen
DMI sølvvinder i biathlon orientering på sprint distance i Dame 21 klassen
DMI Forbundsmester i Feltsport i Dame 21 klassen
Forsvarsmester i orienteringsløb i Dame 21 klassen

På den baggrund tildeles hun
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE
IDRÆTSPRÆSTATION.
FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015.
Tildeles for ét år ad gangen den/de mandlige idrætsudøvere (individuel/hold), der har ydet
en for den militære idræt, enten national eller international betydningsfuld/
bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For præstation i 2015 tildeles den:
Korporal Renè Kristiansen

Som begrundelse skal anføres:
Rene startede i juni måned til Nordisk Militært Mesterskab i Varde med at blive Nordisk
Mester på 300 meter halvmatch. Det er første gang Forsvaret har fået en nordisk mester i
denne disciplin.
Til DMI forbundsmesterskab og Forsvarsmesterskabet i september gjorder René endnu en
gang rent bord og blev landsskytte på 300m riffel endnu en gang.

8

I oktober sluttede René sæsonen af med, at til ”Military World Games” i Sydkorea, at vinde
bronze i 300 meter riffel militær hurtigskydning. En krydstier fra en sølvmedalje og to point
fra et verdensmesterskab.

På den baggrund tildeles han
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE
IDRÆTSPRÆSTATION.
ARVEPRINS KNUDS POKAL
(Overrækkes af FM/DMI)
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 2015 tildeles den:

IDRÆTSFORENINGEN SKIVE GARNISON
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG) har især i 2015 trukket et stort læs i form af
arrangørrollen til DMI stævner. Ikke mindre end 4 forskellige stævner er det blevet til. Det
drejer sig om følgende: Feltsport (DM), håndbold, badminton og skydning. ISG er en driftig
og sprudlende IF, som det er en fornøjelse at have som forbundsforening. Der er aldrig
tvivl om kvaliteten af de gennemførte aktiviteter, ligesom samarbejdet vedr.
forberedelserne m.m. med sekretariatet, foregår eksemplarisk.
Ingen IF fortjener at blive hædret mere for indsatsen i 2015 end ISG, som derfor nu tildeles
Arveprins Knuds Pokal.

ÅRETS MEST VINDENDE IDRÆTSFORENING
Resultatet er opnået på baggrund af flest opnåede 1. – 2.- og 3. pladser på tværs af
idrætsgrenene. For året 2015 tildeles trofæet
IDRÆTSFORENINGEN FLYVESTATION KARUP
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK), har i året 2015 vundet pokalen med i alt 134
points, efterfulgt af Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), SOM OPNÅEDE 110
POINTS. Nummer 3 blev Idrætsforeningen Skive Garnison med 64 points.
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HÆDERSBEVISNINGER
DMI ærestegn, overrækkes af NFM/DMI til
Oberst Susanne Bach Bager
med følgende begrundelse:
Susanne du overtog DMI formandspost, som den første kvinde i 2013. Det var på et
tidspunkt, hvor det uden overdrivelse kan påstås, at idrætten i Forsvaret, herunder
naturligvis også den frivillige idræt var ude i ”høj søgang”.
Ved siden af det krævende job som regimentschef for Telegrafregimentet, har det krævet
En helt ekstraordinær vilje og indsats også at skulle passe hvervet som formand DMI.
Dette er lykkedes fuldt ud for dig, Susanne. Du med dit gå på mod, forudseenhed, ildhu og
dine gode kommunikationsevner til stadighed prøvet at påvirke Forsvarets øverste
beslutningstagere til at støtte op om den frivillige idræt, for at opnå de bedst mulige vilkår,
situationen taget i betragtning.
At manøvrere i dette farvand er ikke let. En grundstødning har været faretruende nær,
men du magtede at få DMI i havn og fortøje. Herudover har du magtet at udbygge
relationen til DIF og Team Danmark, således at DMI fremstår som et seriøst
specialforbund, der betragtes som en konstruktiv bidragsyder til DIF`s virke.
I dett regi forestår nu en større udfordring i det kommende startegiske arbejde, for at
kunne leve op til de nye vilkår for tildeling af økonmisk støtte fra DIF. Dette arbejde har du,
selv om du nu skal stoppe som formand, kastet dig over med stor iver. Det er naturligt for
dig, at du tænker på de, som skal overtage efter dig og ikke kun for det, som foregår lige
nu og her.
En prisværdig egenskab at besidde. Du har haft stor betydning for konsolidering af DMI i
den svære tid. Du overlader en virksomhed, der til trods for de snart 100 år, stadig er vital.
Denne store indsats skal selvfølgelig hædres.
Det er derfor en stor ære og glæde, at forbundet i dag kan udnævne dig som æresmedlem
og give dig symbolet herpå, DMI ÆRESTEGN.
Hjertelig tillykke
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DMI Hæderstegn, overrækkes af FM/DMI til
Overkonstabel-1 (P) Bjarne Pedersen
Med følgende begrundelse:
Bjarne har stort set siden sin start i Forsvaret i 1973 været involveret i organisatorisk
idrætsarbejde i såvel Dronningens Livregiments Idrætsforening, Trænregimentets IF og nu
Aalborg Kaserners IF. Her har Bjarne udfyldt skiftende tillidserhverv i de enkelte
bestyrelser, ofte de forholdsvis ”tunge” poster indenfor økonomiområdet.
I 1988 blev Bjarne, af de nordjyske idrætsforeninger, opfordret til at lade sig opstille til
bestyrelsen i DMI, hvilket skete ved kampvalg – som på daværende tidspunkt var uhørt i
DMI-regi. Under mottoet ”Man skal sidde i DMI´s bestyrelse af gavn og ikke af navn” blev
Bjarne valgt. Dette har senere vist sig at være et særdeles godt valg, idet Bjarne stille og
roligt har vist sit værd for DMI, og for foreningerne under DMI.
Bjarne har bestridt forskellige poster i DMI, og på nuværende tidspunkt bestrider han
kassererfunktionen i forbundet. Netop økonomien er en betydende faktor i en hver
forening, og man skal stå meget tidligt op for at matche Bjarnes ”falkeøjne”, når man som
foreningskasserer eller regnskabsmedarbejder/revisor ikke kan forklare tallene i
regnskaberne, eller levere rettidigt. Så hører man helt sikkert fra Bjarne.
Bjarne besidder igennem sin lange aktive karriere, som leder i det frivillige foreningsliv,
som DMI regi, en viden og erfaring til, hvordan en forening, et idrætsstævne, en opgave
skal gennemføres, og stiller gerne denne viden til rådighed for de, der ønsker det.
Når Bjarne repræsenterer DMI ved stævner eller til møder, er man som stævneleder eller
mødedeltager ikke et sekund i tvivl om, at man her har med en person at gøre, der ved
hvad han taler om. Får man ros af Bjarne, er det fordi man har styr på tingene, sker det
modsatte, hvilket også sker, kommer som et konstruktivt forslag til forbedring.
I sin sagsbehandling/forberedelse til møder indhenter Bjarne altid nødvendig viden
omkring emnet og i konkrete sager. Derfor møder han altid velforberedt til møderne,
hvilket andre som måske var knap så forberedte, har lært på den ”hårde” måde.
”Forberedt og klædt på” er i øvrigt kendetegnende for de områder Bjarne arbejder med.
Da vi i AKIF og generelt i det nordjyske er tryg ved at have Bjarne siddende i DMI
bestyrelse og er stolt af hans fremragende indsats, indstilles han hermed til DMI`s
hæderstegn.
Bjarne fik tildelt DMI`s sølvemblem i 1998 og DMI`s guldemblem i 2011.
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DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Major Poul Erik Tom Figa, BVI
med følgende begrundelse:
Poul har gennem hele sit arbejdsliv været en markant del af idrætten. Først i Oksbøllejren
og senere på Bornholm og især på Almegårds Kaserne.
Poul er uddannet Idrætsofficer og gennem hele sin karriere har idræt og især de militære
idrætsgren haft en særlig plads i Poul hjerte. Her har han foruden at være en særdeles
aktiv løber, været en god 5-kæmper. Deltaget i mange idrætsgrene og repræsenteret BVI i
diverse løb på Bornholm, som Almindingsløbet og Etape Bornholm. Deltaget i et antal
mesterskaber, bl.a. DM militær 5-kamp og DM i Feltsport, som afholdes på Bornholm hvert
hele ”10-år”.
Poul har ligeledes været formand i en årrække for planlægning og gennemførelse af
Almindingsløbet, i samarbejde Bornholms Tidende og DGI.
Poul blev indvalgt i BVI bestyrelse året efter han ankom til Almegårds kaserne 1994, 3 år
efter blev Poul valgt til formand og har siden bestridt formandsposten af BVI, er fortsat
formand indtil generalforsamlingen 2017.
Han har med sit engagement, medvirkende til, at BVI fortsat er en forening i god form.
Altid positiv over for nye initiativer, som start af nye afdelinger/idrætsgrene i BVI, son
Cross Fit, Adventure, Multisport, samt Klatring.
Herudover har han støttet op om alle mulige arrangementer, især som planlægger og
stævneleder, men også som official og disciplinleder. Generelt har BVI i samarbejde med
DMI gennemført 1 til 2 DMI-stævner om året, hvor Poul oftest har været planlægger og
stævneleder.
Endelig har Poul altid fundet tid til at give et nap med når der var brug for det.
Samlet set har og er Poul fortsat et godt og dygtigt aktiv for BVI, og han fortjener derfor
absolut en synlig anerkendelse herpå ved tildeling af et DMI hæderstegn i Guld.
Poul har i år 2000 modtaget DMI hæderstegn i Sølv.

DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Major Bjarne Andersen
med følgende begrundelse:
Bjarne Andersen har en lang historik i både militær og idrætsmæssig sammenhæng.
Bjarne har gennem hele sin militære karriere været medlem af DMI, og har i den
forbindelse gjort sig bemærket indenfor forskellige idrætsgrene som både udøver,
udvalgsformand, repræsentant og arrangør m.m.
Som aktiv udøver har Bjarne primært markeret sig indenfor faldskærms-sporten og i de
senere år også golfsporten, mens han som yngre prøvede kræfter med
orienteringssporten og var en ivrig marchgænger - siger rygterne.
På den mere passive side har Bjarne i en længere årrække slået sine folder som både
udvalgsformand og formand for diverse militære og civile idrætsudvalg samt -foreninger bl.a. JGKI, DMI og DFU (Dansk Faldskærms Union m.fl.).
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I sidstnævnte har Bjarne været bestyrelsesmedlem i 8 og formand i 4 år. Derudover har
Bjarne i en årrække virket som holdleder for DMI/CMT faldskærmslandshold.
Bjarne har gennem hele sit liv været en god repræsentant for den frivillige idræt - i både
militært og civilt regi. Han har ved mange lejligheder påtaget sig rollen som
arrangør/medarrangør af støre konkurrencer og mesterskaber indenfor primært
faldskærms- og golfsporten, og han har været samt er næsten altid parat til at give en
hjælpende hånd eller komme med gode råd og vejledning, når der måtte være behov
herfor.
Bjarne skal pensioneres fra Forsvaret i oktober måned i indeværende år, hvorefter han har
planer om at rykke teltpælene op og slå sig ned i Etiopien - med henblik på at kunne
tilbringe noget mere tid sammen med sin samlever og kærreste gennem de seneste
mange år.
JGKI bestyrelse har derfor fundet, at DMI repræsentantsskabsmøde den 16. april kunne
være et godt tidspunkt at anerkende og belønne Bjarne for hans mangeårige og store
indsats på idrætsmæssige område - i både militært og civil regi.
Det vides ikke med sikkerhed, men det formodes, at Bjarne Andersen har fået sølv i 1996
og sølvmanchetknapper i 1976
DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Seniorsergent Jan Møller
med følgende begrundelse:
Jan Møller har gennem hele sin militære karriere været en aktiv idrætsudøver på højt
niveau indenfor primært idrætsgrenene orientering og mountainbike. Han har både som
ung og ældre idrætsudøver deltaget på landshold indenfor orienteringssporten, og har
gennem årene hjemtaget en lang række danmarksmesterskaber og vundet adskillige
konkurrencer i både militært og civilt regi.
Jan har gennem en længere årrække været udvalgsformand for orienteringssport i JGKI
og Feltsport i DMI, og han har i begge foreninger leveret et stort stykke arbejde til glæde
og gavn for den frivillige idræt i Forsvaret.
Jans personlige begejstring og store erfaring indenfor både orienterings- og
mountainbikesporten har civile idrætsudøvere også i mange år kunnet nyde godt af, idet
han hvert påtager sig rollen som arrangør og/eller hjælper i forbindelse med afvikling af
diverse konkurrencer og arrangementer. Jan er endvidere ophavsmand til den lokale
motainbikerute i øvelsesterrænet tilknyttet Aalborg kaserner, som han hvert år bruger en
del fritid på at vedligeholde og videreudvikle.
Jan er - qua sin store interesse for og engagement i den militære idræt, et forbillede for
andre som både udøver og arrangør. Han bruger en meget stor del af sin fritid på selv at
dyrke idræt og give andre muligheder for det, hvilket til tider har givet ham nogle
udfordringer på 'hjemmefronten' - men så hjælper det forhåbentlig lidt, når han ind imellem
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kommer hjem med anerkendelser, præmier eller lignende, som 'kan deles' med hans
nærmeste.
Jan har modtaget DMI bronze i 1983 og sølv i 2000.

DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Seniorsergent Ib Venzel Nielsen
Med følgende begrundelse:
Ib har gennem de sidste 30 år været et stort aktiv i IFS. Med sin position som igangsætter,
fægteudvalgsformand, medlem af DMI fægteudvalg, og gennem de sidste år som formand
for IFS, er han et af de vigtige omdrejningspunkter for, at en forening skal fungere.
Uanset hvilken funktion Ib har bestridt, har han altid taget opgaverne meget seriøst, så der
er ikke noget at komme efter, når først Ib har har lagt hånd på opgaverne, uanset pålagte
eller selvpåtagede. Og det værende såvel i IFS- som DMI regi.
Det har betydet utroli meget for bestyrelsen i IFS at have Ib siddende, specielt efter at han
er gået på pension. Bestyrelsen har det utrolig godt med at Ib fortsat er formand og
således styrer IFS på bedste vis.
Ib er tildelt DMI sølvemblem i 1998 og DMI sølvmanchetknapper i 2014.

DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Sergent Nanna Lihn
Menig Sara Hjalager
Menig Helene Hupfeldt Nielsen
Med følgende begrundelse:
Som deltagere på det kvindelige landshold i militær 5-kamp har de pågældende opnået en
flot bronzemedalje ved Military World Games 2015 i Sydkorea.
Holdet var oppe mod stærke nationer som dyrker denne sport på fuld tid og med helt
andre vilkår end de danske atleter. På trods heraf formåedde de danske piger at give de
stækeste nationer kamp til stregen.
Gennem hele sæsonen har de danske atleter arbejdet målrettet hen mod dette stævne, og
de har hele tiden fokuseret på at gøre holdet bedre på trods af, at det er en individuel
sport. På denne måde har atleterne løftet hinanden til det høje niveau de er på nu.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2016 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:

Jydske Dragonregiments Idrætsforening

Danmarksmesterskabet i militær
femkamp

Idrætsforeningen Skive Garnison

Danmarksmesterskabet i feltsport.

Slagelse Garnisons Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i biathlon
orientering

IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
SIF/København
Idrætsforeningen for Informatiktjenesten
Bornholms Værns Idrætsforening
SIF/Frederikshavn
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening

FORBUNDSMESTERSKABER
Volleyball (Aflyst), Fodbold inde
Badminton
Golf
Cross Country,
Fodbold ude
Landevejscykling
Biathlon Orientering, Fægtning
Militær Femkamp,
Landsskyttestævne
Triathlon/Duathlon,
Flugtskydning
Håndbold (Aflyst), Flugtkydning,
Fodbold ude, Feltsport,
Faldskærmsudspring
Mountainbike
Tennis (Aflyst)

Haderslev Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Idrætsforeningen Skive Garnison

Bornholms Værns Idrætsforening
DMI tennisudvalg

Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en
stor tak og til Lokale Driftsområder, cafeterier, transportområder mv., uden hvem,
afviklingen af den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at
gennemføre.
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Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2016:
IDRÆTSGREN
DELTAGELSE
Individuelt
Hold
Antal foreninger
Badminton
45 (41)
11 (10)
Cykling
80 (92)
16 (19)
Golf
122 (114)
15 (12)
15 (25)
Tennis
Aflyst
Aflyst
Fodbold – inde
30 (39)
10 (11)
Fodbold – ude
23 (22)
11 (10)
Håndbold
Aflyst*
Aflyst*
Volleyball
Aflyst
Aflyst
Feltsport
48 (54)
6 (10)
11 (10)
Biathlon orientering
60 (49)
9 (8)
7 (9)
Biathlon orientering – stafet
37 (38)
7 (10)
Militær femkamp
30 (47)
12 (18)
6 (9)
Duathlon
8 (17)
2 (0)
4 (8)
Triathlon
26 (40)
5 (5)
10 (13)
Cross Country
46 (67)
17(25)
7 (9)
Faldskærmsudspring
37 (31)
13 (9)
7 (10)
Fægtning
15 (20)
4 (5)
4 (6)
Skydning
68 (142)
11 (10)
Flugtskydning
110 (115)
21 (29)
12 (15)
Mountain-bike
43 (65)
10 (6)
14 (15)
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2015)
I alt 738 (894) deltagere heraf 138 (150) til DM
GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund
(DIF) og er ansvarlig for afholdelse af Danmarksmesterskaber i følgende tre idrætsgrene:
1. Biathlon orientering/biathlon orientering-stafet og biathlon orientering-sprint,
2. Feltsport og
3. Militær femkamp.
For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).

DMI har i 2016 gennemført 17 stævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber. Desværre
blev volleyball og tennis aflyst, på grund af for få tilmeldte.
*Håndbold blev aflyst på grund af en pålagt reduktion i de økonomiske ressourcer.
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse været repræsenteret.

Forbundet har kunnet konstatere et mindre fald i såvel det individuelle deltagerantal,
holdidrætterne og antal deltagende foreninger (se ovenstående skema). Trods det lidt
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faldende deltagerantal vurderes dette dog stadig som værende på et tilfredsstillende
niveau.
DMI har i 2016 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til følgende projekter: DIF
”Soldaterprojekt”, Danish Military Open(fægtning) og træningssamlinger til Militær
Femkamp, som led i rekruttering.
Det er glædeligt at konstatere, at der er sket en stor stigning af antal besøgende på den
nye hjemmeside, ligesom Facebook har vist sig som et rigtigt godt medie til at få spredt
DMI nyheder (indbydelser m.v.).
Afregning af stævnerne i 2016 har i det store hele fungeret godt. Det indførte
afregningssystem mellem arrangør/udvalg/sekretariat, har vist sig at fungere udmærket,
men henset til at sekretariatet er blevet reduceret med en mand satses der fremadrettet på
at der i forbindelse med eks. lejeudgifter anvendes elektronisk fakturering direkte til FSU.
Forbundet har tegnet en 2-årig kontrakt med tidtagningsfirmaet Run2U. Det betyder, at
flere idrætsgrene kan benytte sig af dette system. Samarbejdet med firmaet og kvaliteten
af den leverede ydelse har været meget tilfredsstillende. Det forventes, at DMI vil forlænge
kontrakten med firmaet yderligere.

PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
Planlægning af stævnerne 2-3 år frem i tiden har vist sig meget hensigtsmæssig, men
heller ikke helt uproblematisk. Det burde give tjenestesteder og idrætsforeninger god tid til
at placere DMI stævnerne ind i forhold til øvrige aktiviteter, men det har dog vist sig, at det
er en udfordring at skaffe arrangører til hhv. biathlon orientering og feltsport, som begge er
krævende arrangementer. Ofte lykkes det først at skaffe arrangører lidt henne i den
påbegyndte sæson, hvilket også har været tilfældet for 2016. Vanskelighederne med at
skaffe arrangører vurderes til dels at skyldes, at IF ikke er helt klar over, hvilke
støttemuligheder der findes til gennemførelse, ikke mindst hjælp fra biathlon-orientering/feltsportsudvalget. Der foreligger således en kommunikationsopgave i at få minimeret
problemet med at skaffe arrangører i tiden fremover.
IF er allerede nu varslet af bestyrelsen om, at stævneåret 2018 (DMI 100-års jubilæum) vil
blive gennemført på en anden måde end sædvanligt, og planlægningen er allerede godt
igang. Der sigtes mod en tilsvarende løsning som ved DMI 75-års jubilæum, hvor man
afholdt flere stævner på samme eller nærliggende geografiske placering. Det var en stor
succes. På orienteringsmødet i 2017, vil bestyrelsen fremlægge en skitseplan for
stævnegennemførelsen i 2018.
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IDRÆTSFORENINGERNE
Forbundet er helt afhængig af, at idrætsforeningerne(IF) velvilligt påtager sig rollen som
arrangører af de planlagte idrætsaktiviteter i samarbejde med tjenestestederne. Det er en
stor glæde at konstatere, at villigheden hertil stadig er stor, til trods for en travl hverdag.
Det er endvidere meget positivt at konstatere, at IF interesse i at bidrage til det
igangværende og meget vigtige strategiarbejde i relation til Danmarks Idrætsforbunds
(DIF) nye økonomiske støttestruktur også er meget stor. Dette kom bl.a. til udtryk under
orienteringsmødet, forud for repræsentantskabsmødet i april, hvor IF kom med mange
gode og konstruktive input. Såvel til afholdelse af stævnevirksomheden, som til oplægget
til valg af strategiske spor. IF vil fortsat blive inddraget i dette arbejde, idet der foreligger et
stort arbejde i, at få omsat de strategiske spor til handling. Senest 01 JUN 2017 skal DMI
have udarbejdet en strategisk plan for en 4-årig periode, som skal afleveres til DIF. Denne
plan vil i høj grad være med til at dimensionere det økonomiske tilskud, som DMI vil
modtage fra DIF.
Medlemsregistrering:
Medlemsregistreringen for 2016 til Det Centrale Foreningsregister er forløbet tilfredsstillende og alle DMI IF har indberettet deres medlemstal. Stor tak til foreningerne for loyalt
at have udført opgaven. Der har været/er problemer i relation til indberetning af
medlemstal til andre forbund end DMI. Dette har betydet at flere foreninger er blevet
opkrævet kontingent til DGI for samtlige medlemmer, skønt der måske kun er 10-15
medlemmer af foreningen, der udøver skydning som idræt. DMI vil tage problemet op over
for DIF, således at problemet kan blive løst én gang for alle. Det skal igen understreges, at
indberetning af medlemstal er obligatorisk for at kunne opnå støtte fra DIF.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal, vanen tro, henlede opmærksomheden på idrætsforeningernes
(forbundsforeningernes) 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,bankkontonummer, telefonnumre og mail-adresser og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat løbende underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
bankkonto, telefonnumre og mailadresse.
Det er konstateret, at IF i ringe grad, pr. automatik, indsender rettelser til eksisterende
oplysninger. Indsendelse sker som regel kun, når sekretariatet direkte beder om dette, i
form af udsendelse af skemaer til IF. Der opfordres til, at IF i større udstrækning selv er
opmærksomme på ændringer og følgelig indsender disse til sekretariatet. Det er vigtigt for
forbundet af have de rigtige kontaktoplysninger/personoplysninger, således at DMI
informationer når ud til de rigtige i respektive IF.
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Udvikling/vision
Disse områder vil blive særligt interessante set i lyset af det igangværende strategiarbejde.
Det drejer sig om såvel organisatorisk udvikling – centralt/decentralt – som udvikling inden
for eksisterende idrætsgrene. DMI er meget opmærksom på muligheder for at indføre nye
idrætsgrene og udfase idrætsgrene, som ikke mere har den fornødne tilslutning. I denne
proces er det vigtigt at indtænke muligheden for, at skadede soldater i større omfang får
mulighed for at deltage i DMI stævnevirksomhed.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har ikke været brug i 2016.
DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover. Ikke for, at det skal fungere
som en indtægtskilde, men for at dæmme op for antallet af udeblivelser og meget sene
afbud, hvilket er til stor gene for såvel arrangører som deltagere.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
DMI bestyrelse består af elleve medlemmer inkl. formand, næstformand og kasserer samt
to suppleanter. Bestyrelsen har i 2016 besluttet at tilpasse bestyrelsens sammensætning,
således at antal medlemmer i bestyrelsen på repræsentantskabsmødet i 2017 foreslås
reduceret. Forslaget vil fremgå af materialet, som udsendes i forbindelse med
repræsentantskabsmødet i 2017.
Alle DMI Love og Bestemmelser ligger tilgængelig for alle på DMI hjemmeside
www.dmif.dk. Det er op til såvel den enkelte idrætsforening, som medlem, at holde sig
ajour med ændringer/opdateringer m.v.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2016 er der afholdt syv bestyrelsesmøder, og ét orienteringsmøde forud for
repræsentantskabsmødet.
DMI har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg.
Hæderstegnsudvalget har haft én indstilling til behandling.
Amatør- og Ordensudvalget har ikke haft sager til behandling.
Generalsekretæren er indtrådt i DIF Netværksgruppe for chefer og har deltaget i 2 møder.
Udover ovenstående har generalsekretæren deltaget i møder ifm. DIF Soldaterprojekt.
HÆDERSBEVISNINGER/PRISER
DMI har følgende hædersbevisninger som fast udleveres ved repræsentantskabsmødet:
”Årets kvindelige idrætspræstation” ,”Årets mandlige idrætspræstation”, ”Arveprins Knuds
Pokal” (gives til en IF for særlig indsats) samt ”Årets mest vindende IF”, som gives til den
IF, som i stævneåret har opnået flest 1., 2., og 3. pladser. Herudover uddeles iflg.
indstillinger evt. ærestegn, hæderstegn og guldemblemer.
DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Samarbejdet med DIF har i 2016 især været koncentreret om strategiarbejdet i forbindelse
med DIF nye støttestruktur. Dette arbejde afsluttes i løbet af 2017. DMI har haft et
forbilledligt samarbejde med DIF-konsulenten, Helle Carlsen.
DMI tilsluttede sig DIF regnskabssystem primo 2015. De problemstillinger, som er nævnt i
årsberetningen for 2015 anses nu for løst. Forbundet er meget glade for det etablerede
samarbejde med DIF Økonomiafdeling.

19

I fortsættelse af reduktionen af bemandingen på DMI sekretariat, hvor bogholderen har
opsagt sin stilling, er samarbejdet med DIF Økonomiafdeling udvidet, således at
lønadministrationen nu også er overtaget af DIF. DIF Soldaterprojekt stoppede i sin
nuværende form ved udgangen af 2016. Der blev afholdt en Veterankonference i Nyborg
ultimo NOV. Denne konference var således den formelle afslutning af projektet. Projektet
videreføres i ny form af DIF. DMI fortsætter naturligvis som bidragsyder/interessent, dog
uden at bidrage direkte økonomisk til projektet.
TEAM-DANMARK
DMI har i 2016 ikke modtaget støtte fra TD. Niveauet og omfanget af eliteidrætten i DMI
(biathlon orientering og militær 5-kamp) er iflg. Team-Danmark p.t. ikke tilstrækkeligt til at
kunne opnå støtte.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i lighed med tidligere, også i 2016 haft en positiv og god pressedækning, idet der
primært har været tale om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets
Danmarksmesterskaber. DMI hjemmeside er i 2016 blevet overtaget af vicegeneralsekretær Per Heien, som nu er web-redaktør.
SEKRETARIATET
DMI bogholder, Michael Brøgger Jensen, valgte at opsige sin stilling pr. 31 OKT. DMI
bestyrelse har valgt at tiltræde et forslag om en fremtidig bemanding, der består af Tom
Petersen som generalsekretær og Per Heien som vicegeneralsekretær. Udover
eksisterende opgaver har Tom Petersen overtaget økonomien i samarbejde med DMI
kasserer Bjarne Pedersen og DIF og Per Heien har udover stævnevirksomheden
overtaget kontingent- og medlemsregistreringen. De overtagede arbejdsområder har
betydet, at de to medarbejdere er gået en smule op i arbejdstid (3 timer/person/uge).
Erfaringerne med denne løsning har indtil nu været meget positive. Sekretariatet har haft
et godt samarbejde med DIF, ligesom samarbejdet med Center for Militær Fysisk Træning
og øvrige instanser på Svanemøllens Kaserne har fungeret upåklageligt.
STÆVNEBERETNINGER
BADMINTON
Af Udvalgsformand KP K. Petersen
DMI finale stævne blev i 2016 afholdt af Varde Garnison Idrætsforening (VGI) d. 06 – 07
APR. Stævnet var planlagt til 2 dage med kammeratskabsaften d. 06. Det blev dog lavet
lidt om, da der var så få tilmeldinger, at der kun skulle spilles badminton den ene dag. Det
blev derfor meldt ud at stævnet kun var d. 07 APR, men at der stadig var
kammeratskabsaften den 06. De forskellige spillere ankom og der var
kammeratskabsaften og hygge onsdag aften. Dog efter lidt opstartsudfordringer med
indkvartering, hvilket idrætsforeningen fik løst på bedst mulig måde.
Torsdag skulle der spilles badminton, men desværre var der også sket uheld med hensyn
til programmet, så alle rækker ikke var kommet med.
Dette indebar, at mix-rækken og damesingle blev halveret, hvilket skabte nogle
utilfredsheder, som vi forsøgte at rette op på og fik derved et godt afviklet stævne af vores
værter.
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Badmintonudvalget og DMI repræsentanten tog diverse klager til sig og holdt
efterfølgende et evalueringsmøde, for at få rettet op på tingene til stævnet i 2017. På
grund af de få tilmeldinger som vi har set de sidste år blev det bestemt, at vi skulle prøve
noget nyt. Vi fastholder kammeraskabsaftenen aften før og så er stævnet dagen efter,
hvilket vil betyde at spillerne kun skal brug én dag på stævnet og ikke som før 2 dage. Vi
fastholder også at alle rækker bliver spillet som pulje kampe, så der er garanti for, at man
skal spille mere end én kamp på stævnedagen, ligeså at vores invitation og kampprogram
kommer ud tidligere end vi har gjort de sidste år. Med disse tiltag håber vi på at kunne
standse nedgangen i antal deltagere og måske vende det, så der igen kommer flere
deltager til stævnet. Så kan vi måske komme tilbage til 2- dags stævne, men dette ligger
dog ikke lige for. Det vil tage nogen tid, hvis vi kommer så langt igen.
Vi takker PL. Kenneth B Jakobsen, VGI, for et godt stævne på trods af startvanskeligheder
og ser frem til et super stævne i 2017.
CROSS COUNTRY
Af udvalgsformand Per Ulrik Hartby
Dette års mesterskab blev afviklet den 8. september ved Forsvarets Koncernfælles
Informatiktjeneste (FKIT) med Idrætsforening For Informatiktjenesten (IFI) som arrangør.
DMI Cross udvalgsmedlem CSG Lars Almar Jensen var stævneleder. Indbydelsen og det
endelige program blev udsendt rettidigt jf. DMI retningslinier.
I år skulle stævnet have været afholdt af Søværnets Idrætsforening København. De
sprang dog fra på et meget sent tidspunkt, og da det ikke var muligt med kort varsel at få
andre idrætsforeninger på Sjælland til at overtage, accepterede IFI arrangørrollen.
Det er det første DMI forbundsmesterskab IFI nogensinde har afholdt.
Der blev løbet på en rundstrækning på 2,45km i Mågeparken, 300m i fugleflugtslinie fra
FKIT.
Der blev løbet ad græsstier på hele ruten på nær ca. 200 m med asfalt op til stien. Banen
var mærket med markeringsstrimmel, vejvisnings-skilte samt diverse levende vejvisere, og
opsatte afstandsskilte for hver 1000 m. Start/mål/vende område, var en 3 m bred flad
græssti. Stien varierede i bredden fra de 3 m ned til 50 cm, det vil sige, det var svært at
passere en anden løber forskellige steder på ruten. De første ca. 1000 m var uden
stigninger, resten var varieret med op til 10 m høje bakker.
Alt i alt var det en ret hård rute, suppleret med strålende sol og 28 graders varme. Der blev
drukket meget vand efter de enkelte løb.
55 løbere fra hele landet havde fundet vej til dette års arrangement, hvilket må betragtes
som ”mange” i en tid, hvor DMI lever med en nedprioritering fra det meste af Forsvaret.
Løberne kom fra: Varde, Haderslev, Aalborg, Karup, Holstebro, Bornholm, Slagelse, FMI
Ballerup og FKIT (IFI). 5 kvinder var blandt de 55 løbere, og aldersfordelingen var 19-70
år.
FKIT Stabschef OL Jørgen Lange bød alle velkommen, og løbslederen supplerede med
praktisk info om løbsafviklingen. Klokken 1100 startede de fleste løbere på den korte bane
(2X2,45km). Det var alle de tilstedeværende klasser med undtagelse af ”Herre A”, der løb
denne tur.
Klokken 1145 gik starten på lang bane (4X2,45km) for ”Herre A”. Der var 7 deltagere
inklusiv en kvinde, der også gerne ville løbe denne tur efter den korte bane (sejt).
Deltagerne led noget på den hårde rute kombineret med den høje temperatur. Vindertiden
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vidner om udfordringerne idet den lød på 38.59 for de 9,8km af en mand, der for nylig løb
DM 10000m bane på 32.30.
Klokken 1245 startede stafetløbene, hvor hver løber skulle en gang igennem banen. Der
var 2 løbere på hvert stafethold i alle klasser på nær ”Herre A”, hvor der var 4.
Præmieoverrækkelsen blev fremskyndet til 1345, så den kunne afvikles inden gæsterne,
der ville bade og klæde om i FKIT, blev guidet til det.
Der var mange præmier til de 55 løbere i de mange klasser. Resultaterne kan ses på
www.run2u.dk
Rapport fra stævnet kan ses på www.dmif.dk
Ved stævneafslutningen kom der flere rosende kommentarer til arrangementet fra
deltagerne. Stævnet var planlagt og gennemført af de pt. 5 tilstedeværende IFI
bestyrelsesmedlemmer, IFI løbeudvalgsformanden, et stk. FMN ansat DMI
Crossudvalgsmedlem (stævneleder på dagen) og suppleret af yderligere 2 hjælpere fra
FKIT på dagen. Formand IFI og DMI Cross Country udvalgsformand er enige om at
stævneafviklingen kan vurderes som værende succesfuld (det er samme person).
Stævnet var blevet flyttet 14 dage af hensyn til DHL Stafet. Crossudvalget fik uddelt
reklame i form af løbesedler ved flere DHL Stafetter, men det gav ikke den ønskede
forøgelse af deltagerantallet.
Cross country udvalget består fortsat af fire personer, to vest for Storebælt og to øst for
Storebælt.
Arbejdet i udvalget har fungeret godt, meget foregår med mail og telefon. 2017 stævnet
bliver afholdt af Bornholms Værns Idrætsforening den 14. september på Bornholm
Vel mødt til DMI Cross Country i 2017.
CYKELUDVALGET
Af udvalgsformand Henrik Hugger
2016 var første år helt uden MTBer, Vi har haft et kanon fint år også selvom vi har savnet
MTBerne, Jeg er dog ikke sikker på at man rundt om i foreningerne har delt cyklingen op i
en Landevejsudvalg og et MTB udvalg endnu, men det er jo også lige gyldig, bare vi
kommer op på cyklerne og ud i naturen.
Cykeludvalget har fortsat sit virke med at varetage Landevejscyklingens interesser bl.a.
med at arrangere Forbundsmesterskaber m.m.
Vi har taget de første spæde skridt til at etablere et samarbejde med Politiets
idrætsforening, men det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet hvorledes et samarbejde
imellem to så forskellige organisationer kan foregå.
Årets Forbundsmesterskaber i landevejscykling, enkeltstart og linjeløb blev i år gennemført
14. og 15. juni i Vendsyssel, med Søværnets Idræts Forening (SIF) som arrangør. Et
yderst vellykket stævne som blev kørt på relative flade ruter i de Vendsysselske Alper
omkring Understed.
Efter stævnet var der stor ros til den arrangerende klub, mange gav udtryk for at det var til
skønt at ruterne ikke indbefattede de ellers kraftige "bjerge" blot ganske få kilometer fra
startstedet i Understed.
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Enkeltstarten.
Enkeltstarten, den 14. juni, havde arrangørerne valgt, som en 18 km. lang rute, på en
forholdsvis jævn rundstrækning strækning uden de store
stigninger, til gengæld havde guderne sørget for
forhindringer i form af lidt god vind
Det lykkedes dog for alle deltagere at komme ruten
igennem uden væsentlige uheld.
Præmieoverrækkelsen kunne efterfølgende
gennemføres uden at vi druknede eller blæste væk.
Linjeløbet.
Linjeløbet gennemførtes 15. juni i samme område, dog
en anden rute som også kun var moderat kuperet.

Ruten var udlagt som en rundstrækning i
området på toppen af de Vendsysselske
Alper. På grund af den relative flade rute
og det fine cykelvejr var der ikke mange
ryttere som måtte opgive at komme i mål.

Vi blev også i år
forskånet for
væsentlige uheld ikke mindst fordi de 2 motorcykel MP kunne
jage lidt rundt med forskellige landbrugsmaskiner m.m. ligesom
arrangørerne havde udstationeret flagposter de farligste steder
på ruten.
Flagposter og hjælp fra MP er simpelthen et most ved sådant
arrangementer, hvor vi skal lægge stor vægt på sikkerheden.
Kort efter sidste rytter var i mål var der præmieoverrækkelse udenfor forsamlingshuset i
Understed.
Præmieoverrækkelsen blev forstået af chef for Garnisonen Flådestation Frederikshavn,
Kommandørkaptajn Tommy T. Jeziorski, der med kyndig hånd uddelte præmier i alle
klasser.
Der skal lyde en stor tak til SIF Frederikshavns cykeludvalg for et velafviklet
forbundsmesterskab og for at have stillet ressourcer til rådighed.
Fotos og resultater kan ses på DMIs hjemmeside.
Hvis jeg skal fremhæve en enkelt ting som stadig glæder mig, så er det at deltagelsen i
klassen for kvinder er stigende. Det er skønt at se at klassen vokser år efter år. Den
udvikling er ønskværdigt også set i lyset af at snart 6,5 % af ansatte i forsvaret er kvinder.
Glæden kan dog sagtens blive endnu større, så jeg forventer endnu engang en stigning i
2017.
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Forbundsmesterskaberne i Landevejscykling 2017 gennemføres 17 - 18 MAJ i Holstebro
med Jydske Dragonregiments Idrætsforening som arrangør, så vel mødt i Holstebro når
foråret igen trækker i hjulene.
Med sportslig hilsen
Henrik Hugger
Formand

Dansk Militært Idrætsforbund
Cykeludvalg
FALDSKÆRMSUDVALGET
Af Chefsergent Karsten K. Hansen, faldskærmsudvalget.
Udvalget har i 2016 bestået af CSG K.K. Hansen, SSG M. Petersen og SSG P. Faaborg.
Forbundsmesterskabet den 2 – 4 Maj 2016
ISG - Idrætsforeningen Skive Garnison var vært ved dette års forbundsmesterskab i
faldskærm. Stævnet blev åbnet af Regimentschef OB Christian Arildsen, stævnet blev
afholdt på Skive Lufthavn.
Efter stævneåbning d. 2. maj gik konkurrencen i gang med formationsspring (FS). Der var
for meget vind til at springe Præcision (PRÆS).
FS gennemføres med 3 mand på hvert hold og der gennemføres 4 runder.
Hele den første dag blev der gennemført FS, og ved dagens slutning var der gennemført 3
runder.
På andendagen var der stadig for meget vind til PRÆS, så vi fortsatte med den sidste
runde i FS.
Ved middagstid var FS gennemført med MAX runder, og nu var det blot at vente på at
vinden lagde sig så vi kunne komme i gang med PRÆS.
Desværre blev det ikke til noget den dag, så det blev besluttet at vi ville starte på
tredjedagen kl. 0430.
På tredjedagen mødte alle til spring 0430, og der havde vinden lagt sig.
PRÆS gennemføres med 3 mand på hvert hold og der springes over 6 runder.
Vi var heldige med vinden, og det kunne lade sig gøre at springe alle 6 runder, således at
der kunne uddeles præmier kl. 1500.
Det er med stor glæde at faldskærmsudvalget kan melde at forbundsmesterskaberne er
gennemført med MAX runder.
Faldskærmsudvalget vil gerne takke Idrætsforeningen Skive Garnison (ISV) for et
velgennemført stævne, samt en stor tak til faldskærmsklubben West Jump for at vi har fået
lov til at komme ind i deres faciliteter.
Også skal her lyde en stor tak til alle piloter, dommere samt hjælpere, uden dem kunne
stævnet ikke være gennemført.
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Herunder ses resultat for 1,2 og 3 pladsen
Samlet resultatliste er vedhæftet.
Formationsspring:
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Holdpræcision:

Individuel præcision:
Klasse 1:

Klasse 2:

Klasse 3:
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Udvalget 2016
Udvalget vil i 2017 arbejde for
 At få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
 At finde flere nye unge springere til det militære landshold/CMT.

MVH.
CSG Karsten K. Hansen
Faldskærmsudvalget

BIATHLON ORIENTERING
Af udvalgsformand Jan Møller

Danmarksmesterskaberne i Biathlon orientering blev i 2016
afviklet i Slagelse Skovene, med Slagelse Garnisons
Idrætsforening (SLGI) som arrangør. Det er ikke verdens
nemmeste ting at afvikle et tre dage stævne i Biathlon
orientering, så arrangørerne havde allieret sig med
Orienteringsklubben Sorø (OK Sorø) til at stå for den
orienteringsmæssige del af stævnet. Til alle tre konkurrencer blev
skydebanerne ved Antvorskov kaserne anvendt.
Stævnet startede med sprintkonkurrencen, som blev afviklet i rækkefølgen
orienteringsløb, liggende skydning, orienteringsløb og stående skydning. Mange af
posterne var placeret i det åbne øvelsesterræn vest for skydebanen, og selvom det
umiddelbart virkede let at finde vej, blev mange af deltagerne alligevel forvirret over de
mange spor, levende hegn og små tætte bevoksninger.
Danmarksmester i dameklassen blev Lea Reime og i herreklassen Thomas Jensen.
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Næste dags konkurrence var den klassiske Biathlon konkurrence med
punktorientering, 10 skud liggende, 10 skud stående og et længere orienteringsløb. Denne
gang foregik orienteringsløbet kun i skoven og OK Sorø havde fået kreeret nogle varierede
orienteringsbaner, vekslende mellem kortere finorienteringsstræk og længere
vejvalgsstræk. Banelæggeren for punktorientering havde ikke prøvet at lave en sådan i
mange år, og hvis man alene kigger på resultatlisten, kunne man foranlediges til at tro, at
den var for nem. Der var rigtig nok en del deltagere som fik 0 strafpoint, som vi ellers
sjældent oplever, men banen var godt varieret og fuldt ud tilfredsstillende. I virkeligheden
var den nok mere fair, i forhold til hvad vi ellers har været udsat for, og så var deltagernes
niveau måske så højt at alle retningsskift og ”fælder” blev gennemskuet. Endnu en gang
blev Lea og Thomas danske mestre individuelt, mens AKIF med Jan Møller, Andreas M.
Jensen og Hans Kresten Larsen vandt Danmarksmesterskabet for hold.
De to individuelle
konkurrencer,
sprint og klassisk,
var samtidig en
landskamp mellem
det danske og
svenske militær
landshold, hvor
Danmark vandt!
Dette blev fejret
under kammeratskabsaftenen i
Antvorskov stuen,
hvor der også blev
gennemført

præmieoverrækkelse for de to individuelle konkurrencer.
Sidste konkurrence var stafetten som blev afviklet på tredje dagen, og her blev der
heppet godt på holdkammeraterne, når de løb strafrunder i skydebanens meget tunge
grusbelægning. Desværre havde der indsneget sig en mindre fejl, idet en post på herre
banen var blevet placeret ca. 30 m. forkert. Fejlen blev opdaget efter at førstetursløberne
var kommet i mål og den blev hurtigt flyttet på plads, men det betød at den forholdsvis lille
tidsdifference (under 3 min.) som der var mellem de første hold, sagtens kunne være et
udfald af tidstab på denne post. Derfor valgte arrangøren i samråd med Feltsportsudvalget
og de involverede hold at annullere konkurrencen i herreklassen. De øvrige klasser havde
heldigvis ikke denne post, så disse stafetter forløb planmæssigt.
Alt i alt havde Slagelse Garnisons Idrætsforening med Christina Pojezny og Per
Venzel i spidsen, udført et kæmpe arbejde for at gennemføre Danmarksmesterskaberne i
Biathlon orientering, og det på en for deltagerne tilfredsstillende måde og med nogle
udslagsgivende konkurrencer til følge. Der skal lyde en stor tak til SLGI.
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Det blev besluttet at afvikle Danmarksmesterskabet i stafet i herre klassen på et senere
tidspunkt, og det skete så i september måned i Karup Ådal med syv hold til start, og med
IFK og Midtjyske biathleter som arrangør. Her var der ingen slinger i valsen og efter nogle
tætte konkurrencer endte det med at AKIF med Jonas Falck Weber, Christian Møller og
Andreas M. Jensen (se foto) sejrede med små to min. foran Kolding OK og AKIF hold 2
yderligere ca. 5 min. efter. For at udnytte setup, terræn og poster blev der afviklet en åben
sprint konkurrence umiddelbart efter stafetten, hvor flere af løberne lige tog en tur mere i

skoven.
Alle resultater kan findes på DMI´s hjemmeside og www.biathlon.dk.
Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon orientering konkurrencer.
D. 01 – 02. oktober afviklede Akademisk Skytteforening (AS) en langdistance og en
massestart fra deres lækre domicil i Rude Skov. Der skal lyde en stor tak til Birger Hoff
med hjælpere for dette fantastiske arrangement, hvor deltagerne blev med bespist med
lokalt fremstillet morgen- og aftensmad, og underbringelse i de historiske bygninger.
D. 29 – 30. oktober afviklede Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI), med specielt Steen
Oxfelt og Mandus Andresen som omdrejningspunkter, de traditionsrige Åbne danske
mesterskaber. Stævnet blev afviklet i Nymindegab og Nyminde plantage. Disciplinerne var
en klassisk konkurrence lørdag og sprintdistancen søndag. Det var nogle spændende og
udslagsgivende konkurrencer som arrangørerne skal have en stor ros for, og det er altid
hyggeligt og en kulinarisk oplevelse, at få lov til at bo og spise et par dage i Nymindegab
lejren. Konkurrencerne var samtidig de to sidste afdelinger af World cuppen i Biathlon
Orientering.
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Dansk Biathlon Cup
På baggrund af de 6 danske individuelle Biathlon stævner, afvikles sideløbende en Dansk
Biathlon Cup. Med de fire bedste resultater som tællende, blev Frida Wallström, Sverige
og Nina Najbjerg, ISG delte vindere i dameklassen, idet de begge havde samme
pointscore og begge en førsteplads, to andenpladser og en tredjeplads. I herreklassen var
Thomas Jensen helt suveræn med 5 førstepladser og en andenplads.

DMI landsholdet i Biathlon orientering og Verdensmesterskaberne i Biathlon
orientering
Tjekkiet stod som arrangør af VM i Biathlon orientering, som blev afviklet i starten af juli i
Jáchymov, lige op af den tjekkiske/tyske grænse, og ikke så langt fra Dresden. De fleste
danske deltagere blev fragtet til og fra mesterskaberne i en af Forsvarets busser, mod at vi
selv stillede chauffører. Alle konkurrencer blev afviklet fra samme skydebane, men når den
ligger midt i et stort og ret kuperet skovområde, så fungerer det glimrende. Deltagerne var
indkvarteret i den nærmeste lille by, med udsigt til grænseovergange og skipister, og hvor
turister til fods og på cykel er et normalt syn.
Sædvanen tro var der mange danskere til start, og vi hjemtog også et hav af medaljer. De
mest meriterende, som blev hjemtaget af Biathlon landsholdet, var Nina Najbjerg´s
verdensmesterskab i bedste dameklasse på sprintdistancen, mere end halvandet
minut foran nr. 2.
Nina vandt sammen med Astrid Hadberg også bronzemedalje i damestafetten (se foto).
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Biathlon World Cup
Thomas Jensen, Kolding OK blev en samlet nr. 4 og Nina Najbjerg, ISG en flot samlet nr.
2 i Biathlon World Cuppen på herre- henholdsvis damesiden. I alt blev der afviklet 12
individuelle World Cup stævner, hvoraf de 8 bedste resultater var tællende.
FELTSPORT
Danmarksmesterskaberne i Feltsport var i også 2016 henlagt til
Vestjylland, og endnu engang med Idrætsforeningen Skive
Garnison (ISG) som arrangør.
Deltagerne mødtes ved Karup øvelsesterræn vest for
Flyvestationen til en kort velkomst og instruktion. Herefter gik
deltagerne i skydehold á 4 deltagere i gang med skydningerne (en
prøve og tre gældende) med stigende sværhedsgrad som til fulde
levede op til kravene og deltagernes forventninger. Der var lige
præcis mulighed for den bedste skytte at gøre en forskel, uden at det blev for svært for de
øvrige. Efterfølgende blev HGR kast delen afviklet.
Deltagerne blev
derefter sendt af
sted i kørehold á
2 skydehold med
egen vejfinding,
indtil de stødte på
den næste
disciplin.
Afstandsbedømmelsen forgik
udover et ret fladt
og åbent lyngområde, hvor det
var vanskeligt at
finde den rigtige
afstand og
kortlæsningen
foregik fra en stor
gravhøj, med
rigtig flot udsigt og mulighed for at kortlæse i alle retninger. Begge standpladser var
særdeles velegnede med god spredning af målene og gode oversigtsforhold.
Derefter var det videre til Mønsted plantage hvor sidste disciplin, orienteringsløbet skulle
afvikles. Det startede med at deltagerne blev sendt ud i et område med mandshøje gyvler.
De fleste vil nok tænke, at det kunne da ikke være så slemt, men når gyvler er så høje og
nærmest vokset sammen, så er det faktisk vanskeligt, tæt på umuligt, at mase sig
igennem dem. Den start fik vist de fleste til at tænke sig om en ekstra gang, når der skulle
vælges vejvalg mellem posterne, og på den resterende del af banen, blev udenomsvejvalgene nok frekventeret lidt mere end normalt.
Senere på banen blev det mere kuperet og det hele sluttede i nogle meget stejle og
gyvelbeklædte bakker, så alle blev i højeste grad fysisk udfordret, og i opløbet, som ja
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også gik opad, var det ikke et spørgsmål om at spurte, men handlede mere om at kunne
blive ved med at løbe helt til målstregen.
Det tog nu ikke modet fra deltagerne, så efter at havde fået noget tørt tøj på, og nok også
lidt føde og væske til at sunde sig på, var der glade miner hele vejen rundt over det
velgennemførte Feltsportsstævne.
Holdkonkurrencen i herreklassen, hvor der uddeles DIF medaljer, blev suverænt vundet af
Aalborg Kaserners Idrætsforening ved at besætte de første 3 pladser og individuelt blev
Jonas Falck Weber Danmarksmester. Endnu en gang stor tak til ISG, med Knud Petersen
og Carsten Helligsøe i spidsen for et super velgennemført stævne. Efter at ISG har
gennemført Feltsportsstævnet 3 år i træk, vi savner jer allerede, bliver det OMI som
arrangerer i 2017.
UDE FODBOLD 2016.
Af udvalgsformand Jens Vestergaard Nielsen.
Udefodbold 2016 var efter nogle års fravær igen henlagt til Egeris stadion i Skive, med
ISG som arrangør. Et stadion, som giver de perfekte rammer til afholdelse af ude fodbold.
Dette både hvad angår muligheden for et stort antal baner såvel som
omklædningsfaciliteter.Der var indledningsvis tilmeldt 28 hold i de 5 rækker som der
arrangeres forbundsmesterskaber i. Da der kun var tilmeldt 2 i kvinderækken, måtte denne
aflyses. På selve kampdagen indløb der afbud fra 2 oldboys hold således var der kun 1
tilbage som fik lov at spille i senior B rækken. Dette betød at der måtte laves nyt program.
Til stor ærgrelse for fodboldudvalget udeblev JDRI senior hold uden afbud (et hold som
yderligere var kommet med meget sent, med ændring i program, antal baner, antal
dommere), fodboldudvalget fik lavet et nyt program, som dog blev holdt tilbage til 5 min før
kampstart ”hvis” de nu skulle dukke op. Dette var dog ikke det eneste som gav anledning
til ændringer i programmerne for de enkelte rækker. På grund af alle disse sene afbud
(primært JDRI) stod vi nu med for mange dommere og måtte ændre i oldboys rækken
således den blev afviklet på flere baner end påtænkt, således der var ”arbejde til alle
fremmødte dommere”.
I gang kom vi, og fik afviklet en masse kampe i løbet af dagen. I Veteranrækken, hvor der
deltog 3 hold, løb FAGI med sejren på bedre målscore end AKIF.
Senior B rækken med 8 hold, her vandt AKIF oldboys hold så de gamle kunne sagtens
klare de unge.
Senior A (11 mands) havde deltagelse af 7 hold. Her blev det en finale mellem SLGI og
ISG hvor SLGI efter 1-1 i ordinær spilletid kunne vinde med 6-5 efter straffesparkkonkurrence og dermed kalde sig forbundsmester 2016. Nr. 3 blev AKIF.
Pokalen som senior A spiller om, har været udleveret siden 1973, hvor den blevet vundet
af Panserskolens idrætsforening. En pokal som er ældre end de spillere som nu deltagere
i kampen om den. Pokalen kan vindes til ejendom hvis en forening vinder den 3 gange
efter hinanden (det har ingen gjort endnu) eller vindes i alt 5 gange. Der er nu 3 foreninger
der vil kunne erhverve den til ejendom ved at vinde i 2017. Foreningerne er HOI, FAGI og
SLGI. Fodboldudvalget håber dog på at den mindst holder til jubilæumsåret 2018.
Efter en masse spændene kampe blev der afholdt samlet præmieoverrækkelse hvor
Regimentchefen for Ingeniørregimentet, oberst Christian Arildsen, overrakte præmier.
Til slut rundede DMI repræsentanten Ryan Laier af, og takkede ISG for arrangementet og
ikke mindst stævneleder Tommy B Pedersen for afviklingen.
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Fra fodboldudvalget skal der ligeledes lyde en stor tak til Tommy og ISG for afviklingen af
dette arrangement. Og vi vender meget gerne tilbage til Skive og de dejlige faciliteter på
Egeris stadion. På gensyn i 2017 i Ålborg!
DMI indefodbold 2016
Af udvalgsformand Jens Vestergaard Nielsen
Afviklingen af indefodbold 2016 var igen lagt i hænderne på Fredericia Garnisons
Idrætsforening som i 2015. Stævnet blev afholdt den 4. november.
Endnu en gang kan jeg bare sige at det er nemt, når den samme forening afholder det
samme stævne flere år i træk. Dette gør det egentligt meget nemt for fodboldudvalget, da
så at sige at alle kender deres pladser og ved hvordan tingene skal køre. FAGI havde igen
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 konkurrenceleder at møde op i idrætscenteret sammen med mit udvalg og bare håbe på at alle
tilmeldte hold kom, således at ændring i programmet ikke blev nødvendigt, og ja - alle
kom!
Der var 33 tilmeldte hold(mod 41 i 2015) , men da der kun var 2 tilmeldte i VETERAN,
måtte denne række udgå, således at 31 hold blev programsat. Men 5 hold fra ISG meldte
fra 3 dage før stævnet. Men med lidt arbejde fra Rune fra ISG (han blev dog ”trykket” lidt.)
blev det dog ”kun til afbud fra 3 hold. Desværre var afbuddet fra begge tilmeldte kvindehold således der nu kun var 4 hold tilbage her.
Programmet blev afviklet således, at Kvinder og Oldboys måtte tidligt op, da de første
kampe var lagt kl. 0830. Efter afviklingen af i alt 40 kamp i de 2 rækker kunne der fejres en
vinder. Umiddelbart efter afviklingen af den sidste kamp i oldboysrækken overrakte DMI
repræsentanten Christian Høj præmier.
Vinder i Oldboys rækken blev for andet år i træk Oksbøl Militære Idrætsforening foran
Vordingborg Garnison Idrætsforening.
Hos kvinderne løb pigerne fra Fredericia med ”pokalen” efter nogle meget jævnbyrdige
kamp mod hhv. nr. 2, Slagelse Garnisons Idrætsforening og nr. 3, Aalborg Kaserneres
Idrætsforening.
Ved middagstid gik de 16 senior hold i gang med deres indledende puljer. efter disse
kampe, gik 3 hold fra hver pulje videre til 2 mellempuljer hvor der skulle findes 4 hold til
semifinalerne og finalerne. Efter i alt 52 kamp og en masse mål. I seniorrækken blev der
scoret rigtigt mange gange, nemlig i alt 343, hvilket giver et snit over 6 pr. kamp, og i en
enkelt kamp, blev der scoret 14 (resultat 7-7) gange på ni minutter.
Vinder blev endnu en gang Vordingborg Garnisons Idrætsforening med en finalesejr over
Aalborg Kaserners Idrætsforening med 3-2. Bronze gik til Idrætsforeningen Varde
Garnison, som slog Idrætsforeningen Flyvestation Karup, ligeledes med 3-2.
Under præmieoverrækkelsen til seniorerne fik jeg ikke hyldet VGI for deres sejr nr. 5.
Dette skyldes jo nok at ”de”, ikke sidste gang de vandt, fik indgraveret deres navn på
pokalen. Således har VGI vundet pokalen til ejendom. Dog håber fodboldudvalget at de vil
udsætte den igen eller udsætte en ny pokal.
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Efter afslutningen på dagens program, og DMI-repræsentanten Christian Højs
overrækkelse af præmier til seniorerne, lukkede han stævnet ved at takke FAGI for endnu
en gang at have stået for afholdelse af stævnet.
Så hermed tak fra fodboldudvalget for endnu et godt stævne.
På gensyn endnu engang i Fredericia, i 2017.
Jens Vestergård Nielsen
Formand fodbold udvalg.
FÆGTEUDVALGET
Af udvalgsformand Hasse Blumensaadt
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold. Stævnet blev afviklet den 19 –
20 MAJ 2016 i gymnastiksalen på Gardehusarkaserne i Slagelse med Slagelse Garnisons
Idrætsforening (SLGI) som arrangør.
Der var ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt 15 herrer og 3 damer til den individuelle
turnering og 8 hold til hold turneringen. Men desværre holdt tilmeldingen ikke – prioriteret
tjeneste gjorde, at der på dagen kun dukkede hhv. 12 herrer, 3 damer og i alt 5 hold op.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open (DMO),
med deltagelse af 6 fægtere fra Sverige
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Stor tak til de frivillige hjælpere, der altid
stiller sig velvilligt til rådighed.
En særlig stor tak til Henrik, Bodil og Line m.fl. der på SLGI vegne, leverede nogle super
rammer for stævnet.
2. Konkurrencerne.
I den individuelle konkurrence, var det som de to sidste år, en af de ”gamle” fægtere
Thibaut Guilbert fra IFK, der trak det længste strå. På de efterfølgende pladser kom også
nogle gamle kendinge 2. pladsen gik til Kim Berg, SIF og Kim Ditlevsen fra IFS blev nr. 3.
På damesiden gjorde vandt det nye stortalent Emilia C. Borrye fra IFI foran Line Grubak
og med Bodil Grubak på 3. pladsen – begge fra SLGI.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”-konkurrencen gik
fortjent til Thibeau Guilbert.
I holdkonkurrencen var der også spænding til sidste runde. IFI vandt foran det
sammensatte hold fra IF/IFK og SLGI nr. 3.
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3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, var det godt, at se at der fortsat er gang i fægtningen
ved forskellige idrætsforeninger – specielt godt at se at der nu for alvor er kommet gang i
SLGI – som var meget flot repræsenteret ved stævnet og i blandt præmietagerne. I 2017
drager vi til Karup, hvor IFK 18 – 19 MAJ vil være vært for DMI i fægtning.
Da der som bekendt ikke eksisterer noget officielt militært landshold, varetager og
koordinerer fægteudvalget deltagelse i udenlandske stævner. I 2016 deltog vi i MAR ved
de svenske forbundsmesterskaber og i begyndelsen af OKT deltog vi med et herrer og
dame hold i Halmstad, hvor de deltog i CISM Nordic Cup. Et meget stærkt besat stævne,
hvor Emilia C. Borrye vandt den individuelle konkurrence.
Derfor håber fægteudvalget på, at få tildelt midler, således vi i 2017 kan afholde DMO,
således det gode samarbejde, med vore nordiske brødre, kan fortsætte.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke alle de aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses Karup i 2017.
Med venlig fægtehilsen
Hasse Blumensaadt
major
Udvalgsformand fægtning
GOLF
Af udvalgsformand Lasse Søegaard.
Så blev det Søværnets Idrætsforening Københavns tur til at stå som arrangør af 2016
udgaven af Forbundsmesterskabet i golf. Og det gjorde de på glimrende vis. Mesterskabet
blev afviklet i de smukke omgivelser i Kokkedal Golf klub og Hørsholm Golf klub. Begge
baner tog sig godt ud og kvaliteten var også i top. Stævnet løb som sædvanlig over to
dage, og kammeratskabsaftenen blev afholdt på Høvelte gård, hvor der var arrangeret
buffet og musik fra Søværnets Tambourkorps.
Selvom jyderne skulle køre den lange vej helt til Nordsjælland, var der i år alligevel rigtig
god tilslutning til stævnet. Omkring 150 spillere havde tilmeldt sig, hvilket er i den gode
ende, når vi taler om et stævne af en sådan størrelsesorden. Det er rart at se, at der stadig
er stor interesse for golf i forsvaret, og at folk har tiden til det. Tak for det og jeg håber vi
fortsat kan fastholde denne opbakning.
DMI golfudvalg havde i år valgt at ændre en lille smule i rækkeinddelingen. Kort fortalt gik
det ud på, at hvor man tidligere var opdelt ud fra alder og evner, blev man i år opdelt kun
ud fra evner. Der var således lavet en regulær mesterskabsrække, hvor kun de spillere
(uanset alder) med de laveste handicap spillede om titlen som forbundsmester, og resten
af spillerne blev fordelt ud i 3 separate rækker, med hver deres vindere.
Denne ændring faldt desværre ikke i god jord hos flere af spillerne, og især ikke hos de
ældre spillere, som jo var vant til at have deres egen række, men nu måtte se sig selv
kæmpe side om side med de yngre spillere. I den forbindelse skal det nævnes, at per
definition spiller en ældre spiller med f.eks. handicap 10 ligeså godt som en yngre spiller
med samme handicap, hvorfor golfudvalget ikke umiddelbart så nogen hindring i at
udfordre dette. Men sådan skulle det åbenbart ikke være. Så på baggrund af den kritik,
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som golfudvalget modtog fra flere af spillerne efter stævnet, har golfudvalget har besluttet,
at mesterskabet fra 2017 igen vil blive afviklet som tidligere med aldersopdelte rækker.

Her får forbundsmesteren overrakt pokalen af forsvarschefen,
der selv havde fået lov til at spille med den sidste dag

Som golfudvalgsformand, er det min opgave at finde arrangører til afvikling af stævnet.
Indtil nu har det ikke været den helt store udfordring. Idrætsforeningerne er gode til at byde
ind med engagerede personer, der gerne vil lægge et stort frivilligt stykke arbejde i at
arrangere og gennemføre et så stort et stævne, som Forbundsmesterskabet i golf er. Tak
til idrætsforeningerne for det.
Næste år rykker golfkaravanen til Midtjylland, hvor det er Idrætsforeningen Flyvestation
Karup der står som arrangør. I 2018 forventes stævnet at blive gennemført i det nordjyske,
og derefter er der endnu ikke planlagt noget. Så hvis man ønsker at påtage sig ansvaret
for gennemførelse af Forbundsmesterskabet i golf 2019, eller senere, kan man bare
henvende sig til DMI golfudvalg.

Vinder af damerækken
Slutteligt skal Søværnets Idrætsforening København, med Thomas Grønlund i spidsen, og
selvfølgelig også hans hjælpere, have en stor tak og et klap på skulderen for et godt
gennemført stævne i 2016. Og selvfølgelig også et stort tillykke til alle vinderne.
Vi ses i Silkeborg/Ry i 2017.
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MILITÆR 5-KAMP
Af udvalgsformand Allan Kjær.
Årets mesterskab blev afholdt ved Jydske Dragonregiments
Idrætsforening. En lille, men velgennemført konkurrence, hvor
30 deltagere stillede til start. JDRI har faciliteter til femkamp,
som er noget af det bedste til denne sport og det holdt også
denne gang. Igen kan JDRI også stille med et stærk hold med
god konkurrence fra SLGI og en række andre foreninger med
enkelte deltagere. Mesterskaberne blev fordelt jf nedenstående
lister, hvor Slagelse og Livgarden lige kunne komme i mellem
den ellers stærke deltagelse fra JDRI. Hos kvinderne stillede
mange fra landsholdet op og der manglede kun Nanna Lihn,
som har haft et godt 2016 år med mange flotte resultater ved både NM og VM. Hertil skal
også Landholdets kvinde hold fremhæves, som tog en tredje plads for hold til VM. På
herresiden var det igen Jonas,
som tog førstepladsen efter i
sikker stil at have ført fra første
disciplin til den sidste. For hold både hos kvinder og herre, så tog JDRI sig af dette i sikker
stil. Ved D-rækken for førstegangs deltagere og værnepligtige, så stod kampen mellem de
to vanlige stærkt repræsenteret
foreninger fra hhv Slagelse og
Holstebro. Denne gang blev
det JDRI, som blev de mest
vindende på hjemmebane. Begge hold har modtaget stor støtte fra nuværende og tidligere
deltagere fra landsholdet.
Nickolaj Nørrelykke og Morten
Østfeldt er begge gode til at få
taget ny medlemmer med til konkurrencer og ofte får de også organiseret
træning til nye deltagere inden de står i konkurrencen. En vigtig kilde til at
holde sporten i live at der fortsat er ildsjæle på de forskellige kaserner,
som vil gøre noget for at give andre muligheden for at deltage i sporten.
Militær femkamp har udover DM ikke været aktive på andre områder.
Udvalgets medlemmer har været
bundet op på mange andre opgaver,
som har hindret det frivillige arbejde. Der er dog
forbedring at spore og håbet er styrket for at 2017 bliver
mere interessant for dem som vil dyrke femkamp.

Mvh.
Udvalget for Militær femkamp
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SKYDNING
Af udvalgsformand Kristen Trap
Forsvarsmesterskaber og DMI forbundsmesterskaber i 2016.

Landsskytte 2016 OS Martin Høholt

Landskyttestævnet 2016 blev gennemført med indkvartering og bespisning på
Dragonkasernen i Holstebro. Baneskydningerne blev afviklet på Ulfborg Skyttecenter.
Feltskydningen blev afviklet i Karup. Der var ca. 180 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag (torsdag) gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med
tjenestevåben. Dagen blev afsluttet med et skyttemøde samt en kammeratskabsaften i
SG-messen.
Feltskydningen startede næste dag i Karup skydeterræn, med afslutningen og
præmieoverrækkelse samme sted.
50m og 25m grov- og sportspistol blev afviklet på Ulfborg skyttecenter og 300m på Skibby
banerne ved Aarhus om lørdagen med afslutning om eftermiddagen.
Der blev skudt mange flotte resultater og årets landsskytte på militære våben blev OS
Martin Høholt fra Telegrafregimentet.
Under CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev der igen skudt mange flotte resultater og
Landsskytte 300 meter blev KS Steffen Olsen fra JDRI. På damesiden var der igen meget
ringe deltagelse både på 25 meter sportspistol og 50 meter riffel. Landsskytte på 50 meter
blev MG Sys Hansen JDRI og landsskytte på sportspistol blev Sygeplejerske Pia
Villemoes fra SIF KBH.
På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. MG HJV Jan
Tuelsson fra FAGI blev Landsskytte på grovpistol.
Efter en god sidste dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse
for CISM delen . Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange
blev til præmieoverrækkelserne.
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Fire glade Landsskytter

Steffen Olsen

Pia Villemoes

Sys Hansen

Jan Truelsson
En stor TAK til Jydske Dragonregiment og JDRI for et godt arrangeret landskyttestævne i
2016. En særlig tak til SSG Palle Maagaard for at påtage sig stævnelederfunktionen.
Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende. Der er endnu ikke fundet en arrangør til
opgaven at arrangere Landsskyttestævne 2017.
Kristen Trap
Skydeudvalgsformand
Triatlon og Duatlon.
Af udvalgsformand Steen Møller Sørensen.
Forbundsmesterskabet blev gennemført onsdag den 22. juni og i denne omgang for sidste
gang, med Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) som arrangør. Formanden for
HAGI, Allan Nielsen, var tillige stævneleder og som sædvanlig med en solid og effektiv
stævneorganisation til at bakke op. Stævnets udgangspunkt var denne gang forlagt til
Søsportscenteret som de mere bedagede triatleter og duatleter måske husker fra svundne
tider.
Vejret viste sig som det høre sig bør i Danmark, fra den lunefulde side med regn fra
morgenstunden men til gengæld begyndte det så at blæse op. Temperaturen i luften lå
ved stævnestart omkring de 18 grader – og i vandet en halv grad mere - der skulle dog
ikke gå lang tid, før stævnet udviklede sig til en varm og fugtig men stadig blæsende
affære.
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De 750m. svømning foregik i Haderslev Dam. Den vindblæste, men relativt flade cykelrute
på 26,5 km, var fælles for alle klasser og foregik i området sydvest for byen. Løberuten var
på 6,5 km med et spændende kuperet midtersegment gennem skov, duatleternes
afsluttende 3 km. løbetur foregik på stierne i Damparken.
Antallet af tilmeldte, var også i år fra start ikke særligt højt. Efterhånden som dagen
nærmede sig og med lidt hiv og sving og ikke mindst lidt ”nudging”-arbejde ude i
foreningerne, lykkedes det at få antallet af startende atleter op det sædvanlige niveau.
Af resultatlisterne fremgår det, at der var 26 gennemførende deltagere i triatlon, 2 hold á 3
deltagere i triatlon stafet og 8 deltagere i duatlon – i alt 40 atleter.
Alt-i-alt et rigtigt godt tilrettelagt og gennemført sidste mulitsportstævne af HAGI, hvor der
var lagt tilpas ressourcer i for at skabe nogle gode rammer. Det var derefter op til
deltagerne selv om det blev en succes.
Næsten afslutningsvis vil triatlon- og duatlon udvalget opfordre til, at flere foreninger byder
ind som arrangør – for første gang i mange år forhåbentlig også på Sjælland? Uagtet at
der selvfølgelig skal lægges en del tid i planlægning tilrettelæggelse og gennemførelse af
et triatlon-og duatlon stævne, demonstrerede HAGI at det nødvendigvis ikke behøves at
være super avanceret. Selvom det er tale om et forbundsmesterskab, behøves det ikke at
være på OL-niveau. Udvalget støtter i øvrigt selvfølgelig med råd og vejledning i hele
processen.
Tak til HAGI og Haderslev garnison for 3 gode stævner med håbet om, at man også evt.
igen om nogle år, vil løfte opgaven.
Endelig skal det nævnes at JDRI er vært for stævnet i 2017 og datoen er fastsat til 31.
august. Vi glæder os til at se en masse triatleter og duatleter.
Frank Nielsen
Steen Møller Sørensen
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 31. december 2016.(Ref.: IF indberetninger til Centralt Forenings Register(CFR)).
MEDLEMSTAL

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Høveltegårds Idrætsforening (HIF)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Forsvarets Materieltjeneste (IFMT)
Idrætsforeningen for 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 Informatiktjenesten (IFI)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
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2174 (1978)
8 (9)
608(609)
80 (71)
282 (241)
59 (65)
584 (593)
12 (16)
252 (274)
184 (184)
319 (321)
50 (58)
161 (171)
319 (339)
35 (36)
1231(1248)
27 (20)
748 (808)
514 (511)
148 (184)
Ej oplyst(5)
210 (194)
40 (69)
1593 (1522)
481 (514)
1474 (1465)
158 (174)
21 (23)
299 (275)
838 (947)
81 (81)
78 (76)
410 (373)
802 (852)
24 (45)
568 (763)

Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Veteranskytterne
Værnsfælles Forsvarskommando Karup Idrætsforening

497 (689)
42 (30)
197 (79)
220 (240)
54 (47)
215 (210)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER GODKENDT AF DIF:
ANTAL MEDLEMMER AF DISSE :
(Tallene i parentes er tallene for 2015).
DMI IF, som ikke indgår i DIF-regi:
Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark
(HPRD)
Idrætsforeningen Nordstjernen (Nuuk)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)
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16.093

326 (410)
Ej oplyst
23 (26)
55 (52)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31. december 2016.
Valgt år

til år

BESTYRELSE:
Oberst Jette Albinus, hæren
Major Kim Kock, Hæren, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, kasserer
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Major Mona Lene Rasmussen, hæren
Major Christian Høj, hæren
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren

2016
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2015

2018
2017
2017
2018
2018
2018
2017
2017
2017

BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Chefsergent Henning Juhl Strøm, hæren
Kaptajn Mikkel Soelberg

2016
2016

2017
2017

2016
2014
2015

2019
2017
2018

2014

2017

AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Oberst Steen Ulrich, flyvevåbnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
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Kommandørkaptajn Lars Hjulgaard, søværnet
2016
2019
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Kim Rønne Kock, hæren. Substitut: Seniorsergent Karsten Frandsen.

SKEMA 3
OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2016.
Badmintonudvalg
Overkonstabel-1 Knud Petersen, formand
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, hæren
Major Torben L. Jensen, hæren
Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalg
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (pensionist)
Overkonstabel-1 Carsten Helligsø, hæren
Kaptajn Jørgen Pedersen, hæren
Kaptajn Bendt Bossen, hjemmeværnet
Kaptajn-R Anders Edsen, hæren
Crosscountryudvalget:
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet, formand
Oversergent Thomas Kofoed Lökkegaard, flyvevåbnet
Idrætsleder Aksel Nielsen, Center for Militær Fysisk Træning
Chefsergent Lars A. Nielsen, flyvevåbnet
Cykeludvalget:
Værkmester henrik hugger, søværnet, formand
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet
Kaptajn Nicolaj Matzen, flyvevåbnet
Seniorsergent Henrik Vinther, hæren
Oversergent Dennis Albæk, hæren
Kaptajn Thomas R. Christensen, 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
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Flugtskydningsudvalg:
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
Overkonstabel-1 Jens Laursen, hæren
Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet
Bodil B. Grubak, Civil
Golfudvalget:
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Marinespecialist Henrik Skovhus, søværnet
Flyverspecialist Jens Teglgaard Smidt, flyvevåbnet
Håndbold:
Overkonstabel-1 Niels E. Mogensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Overkonstabel-1 René Jul Nilsen, hæren
Militær Femkampudvalg:
Kaptajn Allan Kjær, hæren, formand
Overkonstabel Nicolaj Jensby Nørrelykke, hæren
Kaptajn Thomas Lund, hæren
Overkonstabel Brian Lykkegaard Dåsbjerg, hæren
Mountainbikeudvalget:
Kaptajn Michael Lindholm, hæren, formand
Seniorsergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Jørn Svensen, hæren
Skydeudvalg:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand (P)
Oversergent Gitte Vinther Nielsen
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren
Chefsergent Paul E. Sørensen, flyvevåbnet(P)
Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren (P)
Oversergent Uffe A. Dam, flyvevåbnet
Tennisudvalget:
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand
Seniorsergent Henrik Iversen, hæren
Triathlon/Duathlonudvalget:
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Seniorsergent Frank T. Nielsen, hæren
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Volleyball:
Oversergent Peter Hansen, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Anders P. V. Poulsen, hæren
Antidopingudvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet (P)
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
Eliteudvalget
Major Christian Høj, hæren, formand
Kaptajn Mikkel Soelberg, hæren, (CMT)
Vicegeneralsekretær Per Heien, sekretær
Hæderstegnsudvalget
Oberst Jette Albinus, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet (P)
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær, Tom Petersen, sekretær
Lovudvalget:
Seniorsergent Ryan Laier, formand, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
Præmieudvalget
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren, formand
Overkonstabel Bjarne Pedersen, hæren (P)
Vicegeneralsekretær Per Heien, sekretær
Kommunikationsudvalget
Major Christian Høj, hæren, formand
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
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