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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 kan i mine
øjne være meget godt tilfredse med virksomheden i 2011, såvel hvad angår den
sportslige virksomhed og aktivitet samt
indsatsen på det mere overordnede organisatoriske og strategiske plan.
DMI består nu af 48 idrætsforeninger med
et samlet medlemstal på 20.895, hvilket
umiddelbart indikerer en medlemsfremgang i forhold til sidste år på 126 medlemmer.
Det er dog her vigtigt, at man tager DIF nye registreringsregler i betragtning, idet DIF
har besluttet, at foreninger skal medregne alle, som har været medlemmer i foreningerne i mindst 2 måneder i 2011.
DMI stævnevirksomhed er blevet gennemført på et godt niveau og med god deltagelse. I forhold til 2010 kan der dog konstateres et lille fald i deltagelsen (40 personer). Det er glædeligt at kunne notere en stigning i to af vore DIF Danmarksmesterskabsidrætter og status quo i den tredje. Den store interesse inden for cykeldisciplinerne er fortsat i 2011, og vi kan her se en flot stigning i deltagerantallet i primært
landevejscykling og i mindre grad i mountainbike, ligesom den nye disciplin mountainbike orientering blev introduceret gennem et fint invitationsstævne.
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 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 2011 er det danske forsvars internationale engagement med indsættelse i høj risiko
områder fortsat for alle 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”. Det er i den forbindelse
glædeligt at kunne konstatere, at rigtig mange af vore foreninger har åbnet op for
ordinært medlemskab for nærmeste pårørende.
Jeg finder det derfor helt indlysende, at den frivillige idræt i fremtidens forsvar får en
fremtrædende rolle – også som væsentlig bidragsyder til forsvarets sociale kapital.
Som en naturlig konsekvens forventer jeg også, at forsvarets ledelse fortsat giver
den frivillige idræt gode funktionsvilkår.
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
2011 påtaget sig yderligere et socialt ansvar i forhold til Danmarks internationale engagement, idet vi sammen med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Dansk Handicap-Idrætsforbund (DHIF) pr. 1. april har indgået en bindende aftale om at udvikle
idrætstilbud til fysisk skadede soldater. DMI har valgt at bidrage med godt 300.000
kr. til dette projekt, som går under navnet ”DIF Soldaterprojekt”. Projektet har nu kørt
et år, og vi har sammen med DHIF opbygget rigtig mange idrætstilbud til vore skade3

de soldater – aktiviteter som helt klart vil være en vigtig medvirkende faktor i bestræbelserne på at opnå en så god resocialisering af de sårede soldater som muligt. ”DIF
Soldaterprojekt” har da også opnået meget stor bevågenhed fra det offentlige Danmarks side. Kulminationen var helt klart Den International Olympiske Komités (IOC)
tildeling af Trophy 2011 (”Sport for Social Responsibility”) til projektet. Overrækkelsen
blev foretaget af HKH Kronprins Frederik ved en ceremoni og en træningseftermiddag for skadede soldater på Center for Idræt under Forsvarets Sundhedstjeneste
den 21. december 2011. ”DIF Soldaterprojekt” skal foreløbig køre indtil udgangen af
2013, så vi kan imødese mange flere spændende idræts initiativer til gavn for vore
skadede soldaters livskvalitet..
DMI har i 2011 videreført det gode samarbejde med Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF), som blev indledt i 2010. Det er glædeligt at kunne konstatere, at
DMF i årets løb har søsat flere spændende initiativer, som kan udbrede kendskabet
til forbundet og medvirke til en fortsat positiv udvikling i medlemstallet.
Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelse, medarbejdere på DMI sekretariat og ikke
mindst DMI medlemsforeningers mange ildsjæle for en fornem og dedikeret indsats i
2011 til fælles gavn for den frivillige idræt i Forsvaret.
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2011

DMI HÆDERSTEGN
Generallæge Erik Darre
Oberstløjtnant Ole Christiansen
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Seniorsergent Klaus Riis Klæstrup
GULDEMBLEM
Overkonstabel-1 Bjarne Petersen, Aalborg Kaserners Idrætsforening.
SØLVEMBLEM
Seniorsergent Claus Kielgast, Idrætsforeningen Skive Garnison
Seniorsergent Jørn Svendsen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Seniorsergent Palle Maagaard, Idrætsforeningen Skive Garnison
BRONZEEMBLEM
Korporal Leif Jakobsen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Niels E. Mogensen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Per H. Støvring, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Søren K. Nielsen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Tommy B. Pedersen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overassistent Majbritt Borup-Jensen, Aalborg Kaserners Idrætsforening
Overkonstabel- 1 Knud Petersen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Sergent Bo S. Zidek, Idrætsforeningen Skive Garnison
Oversergent Brian Kjær, Idrætsforeningen Skive Garnison
Korporal Børge Madsen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Charlotte B. Pedersen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Conny Mikkelsen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Flemming Kabel, Idrætsforeningen Skive Garnison
Overkonstabel- 1 Henrik Svane, Idrætsforeningen Skive Garnison
Seniorsergent Erik Brodersen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Major Jens Frederiksen, Idrætsforeningen Skive Garnison
Seniorsergent Kai Jørgensen, Idrætsforeningen Skive Garnison

LANDSHOLDSDELTAGERE
BIATHLON ORIENTERING
Guld:
Bjarne Hoffmann
Nicolai Nielsen.
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Bronze:
Konstabel Andreas M. Jensen
Menig Zenia H. Mogensen
Menig Rico H. Mogensen
SKYDNING
Guld:
Menig Rene’ Kristiansen, Hjemmeværnet.
Kaptajn Lars Jepsen, CFI Riffellandshold.
Flyverspecialist Allan Aagaard, CFI Riffellandshold
Bronce:
Major T. Pulawska
SEJLSPORT
Bronze:
Løjtnant F. Stage Nielsen
Løjtnant T. Bisgaard Nielsen
GULDMANCHETKNAPPER
Admiral Tim Sloth Jørgensen
SØLVMANCHETKNAPPER
Advokat, Major-R Henrik Bræmer

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2011
På DMI repræsentantskabsmøde den 15. april 2011 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 2010 tildeles den:
Seniorsergent Dorte Thorsen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres:
Dorte startede i september med at blive dansk mester på Sportspistol, hvorefter hun
til Nordisk Militært Mesterskab i samme måned i Finland blev Nordisk Mester på
sportspistol, hvor Dorte tangerede den nordiske rekord på 576 point.
I december i Rio / Brasilien til CISM VM vandt Dorte bronze i Militær hurtigskydning
på sportspistol. Den første kvindelige pistolskytte som har vundet medalje ved CISM
VM nogen sinde.

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.
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For præstation i 2010 tildeles den:
Brian Dåsbjerg, Jyske Dragonregiments Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Efter en målrettet indsats gennem flere år satte Brian Dåsbjerg kronen på værket,
ved at vinde CISM verdensmesterskab i Militær Femkamp i Holland.
Brian Dåsbjerg er en værdig verdensmester, en sportsmand i særklasse og derfor et
yderst velmotiveret emne som modtager af Sønderborgpokalen for Årets Idrætspræstation i DMI 2010.

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 2010 tildeles den:
CSG Paul Erik Sørensen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres:
Paul Erik har i over 25 år gjort sig særligt bemærket til DMI landsskyttestævne. Paul
Erik har helt klart været den bedste pistolskytte igennem de sidste 30 år og har også
på militære våben i DMI regi ligget i toppen.
I DMI regi har Paul Erik også arbejdet for skydeidrætten i skydeudvalget og bl.a. udviklet det resultatformidlingsprogram, som har været anvendt til DMI Forbundsmesterskaber i skydning.
I de senere år har Paul Erik også gjort et stort frivilligt arbejde i Dansk Skytte Union
under Dansk Idrætsforbund.

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 2010 tildeles den:
Aalborg Kaserneres Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) har i 2010 været særdeles aktiv, ikke
mindst på det arrangementsmæssige område. AKIF har i 2010 afviklet forbundsmesterskab i Bordtennis og Håndbold militær femkamp og skydning h.h.v. 33 deltagere
repræsenteret fra 7 foreninger og 170 deltagere fra 9 foreninger. Begge stævner blev
afviklet på fortrinlig vis. Derudover arrangerede AKIF sammen med Idrætsforeningen
Skive Garnison(ISG) et invitationsstævne i Floorball i december 2010.
AKIF 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 2010 i en tid, hvor det en gang imellem kan være svært at finde de nødvendige
arrangører.
Med AKIF som arrangør, er der altid sikkerhed for et stort engagement og høj kvalitet
i stævnerne. AKIF er med andre ord en forening, der tjener som forbillede for andre,
8

og det er oplagt, at foreningen på baggrund af en mangeårig og meget flot 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 2010 tildeles den:
Menig Sys Hansen, Hjemmeværnet
Som begrundelse skal anføres:
Sys har medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem. Sys har altid tid til at
hjælpe vejlede andre.
Sys har i år 2010 vist store sportslige resultater. Sys blev udtaget til civil VM i Tyskland i juli samt var med på holdet der blev dobbelt Nordisk mester til Nordisk Militært
Mesterskab i Finland i september og hvor Sys fik sølv i begge discipliner på 50 meter
riffel.
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.
Pokalen er vundet til ejendom af:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Generallæge Erik Darre, Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening
Som motivation skal anføres:
Erik Darre har været valgt til posten som Dansk Militært Idrætsforbunds formand siden 2005. Han har fra starten udvist et ganske særligt engagement præget af visioner samt ideer til gavn for forbundet. Han har sat sit helt klare præg på forbundets
udvikling, og han har markeret sig som en stærk ledelsesprofil i den idrætslige verden.
Forbundets klare position som et breddeidrætsforbund, med et socialt ansvar i forhold til forsvarets ansatte og deres familier, herunder tiltag som ordinært medlemskab for civile pårørende, er alle initiativer og tiltag som er iværksat og stadfæstet
under Eriks ledelse.
Erik både er og har været en central tovholder i forholdet til Danmarks IdrætsForbund (DIF). Forholdet til DIF har udviklet sig markant under Eriks ledelse og er nu
tættere, end det har været meget længe. Projekter som: Idrætstilbud til skadede soldater samt konkrete samarbejdsaftaler med andre forbund i DIF familien skal i den
forbindelse fremhæves som ganske særlige og betydningsfulde resultater.
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Resultaterne har først og fremmest betydning for de aktive idrætsudøvere, men de
politiske signaler må bestemt ikke underkendes. Også på dette område har Erik vist
en ganske særlig evne til at placere DMI som en vigtig medspiller i dansk idrætsliv.
Med udgangspunkt i positionen som Chef for Forsvarets Sundhedstjeneste har Erik
også en stor indsigt i den tjenstlige idræt i Forsvaret. Det er en viden, der på fornem
vis supplerer hans engagement i DMI, men han har samtidig i høj grad vist evnen til
at skille tingene fra hinanden, når det var påkrævet. Denne udprægede fornemmelse
for de rigtige initiativer på rette tid og sted er et kendetegn for Erik.
Erik er på alle måder en respekteret, og i høj grad værdsat, formand for DMI. Hans
resultater på forbundets vegne bekræfter dette, og han fremtræder på alle måder
som et stort aktiv for den frivillige idræt i Forsvaret, men også som et aktiv for dansk
idræt generelt.
Erik har et langt idrætsliv bag sig, og han er selv en meget aktiv idrætsudøver. Han
er på mange måder det gode eksempel for andre, hvilket er med til at manifestere
ham som en central figur i idrætslivet både som udøver, men i særdeleshed som leder og initiativtager.
Erik Darre blev tildelt DMI Guldemblem i 2009.
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Oberstløjtnant Ole Christiansen
Som motivation skal anføres:
Oberstløjtnant Ole Christiansen (OC) har gennem hele sin militære karriere med start
i 1970 haft en lidenskab for orienteringsløb, feltsport og biathlon orientering (i gamle
dage benævnt feltkonkurrence). Interessen for og deltagelse i DMI stævner er fortsat
efter OC´s pensionering i 2009.
OC har gennem alle årene bedst kunne betegnes som en deltager, der er i kategorien "bredden" frem for elite.
Til gengæld deltager han stort set i alle stævner i militært regi incl. kredsmesterskaberne i biathlon orientering.
OC har i en fireårig periode stået i spidsen som holdleder for det militære landshold
incl. DMI landshold i Biathlon Orientering.
OC har de seneste ca. 10 årig periode været tilknyttet landsholdet - foruden holdleder - som delegationschef, men i mere udpræget grad som en slags "hjælpetræner"
på landsholdets samlinger.
OC er desuden webmaster på biathlonsportens hjemmeside i Danmark
OC dyrker tillige en sport, som der i DMI og Forsvarets regi ikke findes konkurrencer
i; nemlig march.
De, som har prøvet at marchere længere distancer med tung udrustning, ved at det
kan få sveden til at springe.
Nijmegenmarchen i Holland er den foretrukne march for OC (og mange andre soldater), da den er marchen over dem alle.
OC har således været holdfører i mange år og de seneste mange år har han haft opgaven som temposætter på de hollandske landeveje for Aalborg Kaserners marchhold. OC deltog i 2010 således i Holland for 33. gang!
Der ud over er han webmaster på Aalborg Kaserners marchholds hjemmeside. (
I 2002 blev OC formand for DMI Specialudvalg (Feltsport, Biathlon Orientering og
Militær Femkamp). Som formand for Specialudvalget blev OC valgt ind i DMI besty
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relse i 2003. I 2008 blev OC valgt ind i DMI forretningsudvalg, og fortsatte i DMI bestyrelse efter omstrukturering, bl. a. ved nedlæggelse af DMI forretningsudvalg.
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, Søværnets Idrætsforeninger
Som motivation skal anføres:
Søren startede som kasserer i SIF KBH i 1996, blev formand for SIF København i
1998 og igen kasserer i samme forening i 2000. Søren blev formand for Søværnets
Idrætsforeningers Fællesudvalg i 2008.
I de lidt yngre år spillede Søren håndbold. Hænderne kom han til at bruge i fodbold - i
særligt udvalgte kampe som målmand på oldboysholdet for Søværnets Idrætsforening København. Søren har spillet bordtennis på turneringsniveau og er stadig aktiv.
Søren er en af de få personer, der har medinddraget hele familien som medlemmer –
såvel aktivt som socialt. Vi ser altid Søren som halt officielt deltagende eller som hel
official ved Holmens Mil Løb og Kastel Løbet.
Søren er primus motor for de sociale arrangementer i forbindelse med DMI og SIF
idræt på Holmen, samt ved lokale arrangementer som f.eks. SIF’s juletræsfest.
Vi kender Søren som official ved DMI og SIF stævnerne rundt omkring, hvor han
muntert kommenteret tingenes gang i et til tider tørhumoristik tonefald.
Søren valgtes ind i DMI forretningsudvalg i 2003 og blev straks medlem af Lovudvalget samt formand for Antidopingudvalget.
I 2008 valgtes Søren til kasserer for DMI og forblev i DMI bestyrelse som kasserer
ved organisationsændringen i 2009.
Søren fik SIF Guldemblem i år 2002 og DMI Guldemblem i 2008.
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS HÆDERSTEGN til
Seniorsergent Klaus Riis Klæstrup, Aalborg Kaserners Idrætsforening
Som motivation skal anføres:
Klaus har følgende imponerende meritter i DMI medlemsregi:
Bestyrelsesmedlem for Jyske Trænregiments Idrætsforening fra marts 1986.
Formand for Trænregimentets Idrætsforening 1989 – 2007.
Formand for Aalborg Kaserneres Idrætsforening 2007 – 2011.
Klaus har gennem de seneste 25. år arbejdet i de skiftende idrætsforeninger på Aalborg Kaserner med en imponerende ildhu. Ved sammenlægningen af kasernernes to
idrætsforeninger til én idrætsforening gik Klaus forrest for at få den nye idrætsforening ”op i gear”. Han kendetegnes som en iværksætter, som ikke ser begrænsningerne, men øjner mulighederne for medlemmerne. Klaus har altid været fortale for, at
vi som DMI medlemsforening ikke nyder, men også yder, ved at påtage os DMI arrangementer.
Efter 25 år er tiden nu kommet for Klaus til at blive ”nydende” medlem af AKIF. Dog
har han allerede meldt sig som official til AKIF’s DMI fodboldstævne senere på året.
Klaus Klæstrup har i sin tid, som formand for AKIF, altid har været meget villig til at
arrangere stævner for DMI, ligesom han, på sin meget ligefremme nordjyske facon,
har været en skattet debattør ved DMI orienterings- og repræsentantskabsmøder, og
altid med konstruktive forslag.
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DMI guldemblem
Overkonstabel – 1 Bjarne Petersen, Aalborg Kaserners Idrætsforening
Som motivation skal anføres:
BP har i mange år ydet en fortjenstfuld indsats for de forskellige idrætsforeninger på
Aalborg kaserner, han har således været kasserer i Dronningens Livregiments
Idrætsforening i perioden 1980 – 2000 og er stadig aktiv som revisor i AKIF.
BP kom i boldspiludvalget i 1998 og blev valgt til formand for Boldspiludvalg II i 1999
og dermed i DMI bestyrelse.
I 2002 blev BP valgt til DMI Forretningsudvalg og var i mange år ”tovholder” for DMI’s
del af FKO/FAK og senest FSU budget. Senest er BP formand for DMI præmieudvalg og har dermed sat sine fingeraftryk på fornyelsen af DMI præmier til noget mere
tidssvarende.
BP’s indsats er altid præget af stor ildhu. Gennem hans mangeårige idrætsliv, har
han opbygget en meget stor erfaring, som han meget gerne deler med andre.
De opgaver som BP påtager sig, bliver altid løst tilfredsstillende.
BP har således en væsentlig andel i, at rigtig mange får en god oplevelse med den
frivillige idræt i DMI regi.
BP er en meget skattet ressourceperson indenfor den frivillige idræt i forsvaret, og
der er ingen tvivl om, at hans indsats berettiger til modtagelsen af DMI guldemblem.
DMI guldemblem
Menig Rene’ Kristiansen, Hjemmeværnet
Som motivation skal anføres:
Rene’ har til CISM VM i Rio/Brasilien vundet sølvmedalje i 300 m halvmatch, samt
var med på holdet som vandt bronze i militær hurtigskydning. Rene’ har gennem de
sidste 3 år fået 4. – 5. pladser, samt vundet regionale CISM stævner m.m.. Det er
første gang at en dansk riffelskytte vinder en sølvmedalje og med samme resultat
som verdensmesteren, men med en kryds-tier mindre.
DMI guldemblem
Kaptajn Lars Jepsen
Flyverspecialist Allan Aagsard,
Som motivation skal anføres:
Lars Jepsen og Allan Aagaard har været aktiv deltager på CFI riffellandshold i en
årrække. Lars og Allan deltog i CISM VM i Rio/Brasilien i december, hvor Lars og
Allan var med på holdet, sammen med Rene’ Kristiansen, der vandt bronze i militær
hurtigskydning på 300 m.
DMI guldemblem
Bjarne Hoffmann
Nicolai Nielsen
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Som motivation skal anføres:
Bjarne og Nicolai deltog i VM i Biathlon Orientering i Danmark, hvor de sammen med
Thomas Jensen vandt sølv i stafet. (Thomas Jensen fik DMI guldemblem i 1999).

STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2011 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Bornholm Værns Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp

Idrætsforeningen Flyvestation Karup og Idrætsforeningen Skive Garnison
Danmarksmesterskaber i feltsport.
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup

Danmarksmesterskab i Biathlon
Orientering

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Idrætsforeningen Skive Garnison
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Oksbøl Militære Idrætsforening
Vordingborg Garnison Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Jægerkorpsets Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening, Aarhus

FORBUNDSMESTERSKABER
Håndbold, Fodbold ude
Cykling
Fodbold inde
Bordtennis
Badminton
Cross Country
Flugtskydning
Fægtning
Volleyball, Golf
Faldskærm, Skydning
Triatlon/Duatlon
Mountainbike
Tennis
INVITATIONSSTÆVNE
Floorball

Aalborg Kaserners Idrætsforening og
Idrætsforeningen Skive Garnison

FORSØGSSTÆVNE
Mountainbike Orientering

Idrætsforeningen Skive Garnison og DMI
Cykeludvalg
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.
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(Tal i parentes angiver deltagelse i 2010)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Skydning
Flugtskydning
Mountain-bike

DELTAGELSE
Individuel
Hold
Foreninger
60 (82)
17 (16)
60 (33)
32 (14)
8 (7)
207 (119)
37 (37)
22 (20)
168 (184)
34 (35)
34 (30)
21 (27)
9 (11)
24 (40)
14 (15)
26 (24)
12 (9)
14 (13)
6 (9)
4 (14)
5 (7)
Aflyst (9)
Aflyst (4)
59 (59)
7 (11)
12 (10)
63 (52)
14(13)
16(12)
18 (16)
8 (7)
45 (41)
13 (11)
6 (6)
19 (15)
3 (8)
8 (8)
27 (28)
Aflyst (3)
14 (13)
172 (299)
32(19)
21 (17)
57 (63)
8 (13)
17 (22)
4 (9)
5 (8)
73 (68)
11 (10)
137 (152)
16 (19)
15 (16)
104 (85)
33
20 (15)

I forsøgsstævnet i Floorball deltog 49 spillere fordelt på 6 hold fra 4 foreninger
I invitationsstævnet i Mountainbike Orientering deltog 32 ryttere fordelt på 11
foreninger.
BESTYRELSENS BERETNING
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).
Den frivillige idræt i Forsvaret har også i 2011 oplevet et spændende idrætsår med
mange udfordringer.
Den forenklede arbejdsprocedure, i forbindelse med regnskabsaflæggelse af DMI’s
stævner, har også i 2011 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 2011 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 10 stævner nogle af forbundets stævner i forhold til deltagerantallet i
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2010, og dette til trods for at der har været tilbagegang i 10 ud af 22 stævner, et
stævne er uforandret og et stævne er aflyst. Der har i 2011 været 1289 individuelle
deltagere mod 1329 individuelle deltagere i 2010 og der har deltaget 311 hold i 2011
i forhold til 287 hold i 2010. Af deltagende foreninger er det samlede tal for 2011, 271
mod 263 i 2010.
Det er DMI´s vurdering, at en af årsagerne til, at der i 2011 har været en tilbagegang
i antal deltagere til i de 10 af DMI forbundets danmarks-/forbundsmesterskaber er, at
diverse informationer/indbydelser fra DMI har haft vanskelighed ved at komme ud til
de rette personer. Også de tjenstlige krav til personellet er meget store – her tænkes
især på uddannelse af enheder/personel samt de meget store afgivelser til international tjeneste.
DMI forsøger via hjemmeside og bredere udsendelse af invitationer, at nå bredere
ud, ligesom der for en del af stævnerne vil være mulighed for at tilmelde direkte på
mail.
Samarbejdet med forsvarets 20 idrætsledere, fungerer godt, og forbundet forsøger i
stor udstrækning, at orientere idrætslederne om forbundets stævner o. lign..
Der er i 2011 gennemført 22 finalestævner, herunder 3 danmarksmesterskaber.
Desværre blev forbundsmesterskabet i beachvolley aflyst i 2011, p.g.a. for få tilmeldte.
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 2011. DMI skal opfordre til, at –
måske især små – idrætsforeninger gør brug af denne mulighed, således, at også
”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 2011 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til: Nyanskaffelse af møbler til
DMI mødelokale, Kanoer med sikkerhedsudstyr og trailer til IVG, Multibane til FAGI,
Forsøgsstævne i Floorball til ISG og AKIF, Sundhedsarrangement til AKIF.
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.
DMI arbejder fortsat 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, f. eks, som er sket ved forsøgsstævnet i Floorball.
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”.
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IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2011 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.
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
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 2011 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 2011, 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 2011, skal medregnes i registreringen. Der skal derfor gøres opmærksom på at terminen for medlemsregistreringen for 2011 til DIF er
31. januar 2012.
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 2011 afholdt orienteringsmøde for idrætsforeningerne og DMI udvalgsformænd, idet et sådan møde blev afholdt i forbindelse med DMI repræsentantskabsmøde 2011. 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 2011, 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 har etableret en forenklet procedure med FRT til
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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.
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 2011skiftede Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF) navn til Høveltegårds Idrætsforening (HIF). Foreningen er flyttet til Høveltegård.
Forbundet består af 48 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 20.895 pr. 31.
januar 2012. det er en fremgang på 126 medlemmer i forhold til 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 2011. 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.
I 2011 er Floorball afviklet som forsøgssstævne af AKIF og ISG og invitationsstævne
i Mountainbike Orientering af DMI cykeludvalg.
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Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har ikke været brug i 2011.
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
konstatere at kun forbundets ordinære medlemmer deltog i disse stævner. Medlemskontrol vil fortsat blive gennemført i 2012.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
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 2011 er der afholdt otte bestyrelsesmøder, et udvalgsformandsmøde, et orienteringsmøde, et lovudvalgsmøde samt et præmieudvalgsmøde.
Forbundet har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg.
Forbundet har deltaget i et møde i Hærens Idrætsudvalg.
Hæderstegnsudvalget har haft fire sager til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har haft sager to sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2011 blevet testet af Anti-doping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2011 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 har brugt mange ressourcer på at få inddraget disse vandrepræmier, især de individuelle. DMI har i 2011 besluttet at lade vandrepræmier
udgå. For de udvalg der stadig ønsker vandrepræmier bevaret, er det udvalget der
selv administrerer disse. Derfor opfordres idrætsforeningerne fortsat 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 2011 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 kasserer Søren Munk Madsen repræsenterede forbundet
ved DIF Årsmøde den 6. - 7. maj 2010. Ved DIF budgetmøde 30. september. – 1.
oktober 2011 var forbundet repræsenteret ved formanden Erik Darre og kasserer
Søren Munk Madsen.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
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DMI generalsekretær Kent G. Ravn og vicegeneralsekretær Henrik Boe Jensen har
deltaget i DIF møder vedr. ændring i foreningernes medlemsindberetning.
DMI formand Erik Darre og generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i en del mødevirksomhed med Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF) og DIF i forbindelse med
”DIF Soldaterprojekt”.
DMI formand Erik Darre har deltaget i Dansk Moderne Femkampforbund (DMF) årsmøde og DMF har deltaget i DMI bestyrelsesmøder.
TEAM-DANMARK
DMI har igen i 2011 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. 70.000,00. DMI
har haft et særdeles godt samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2011 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2011 blevet vartet af DMI sekretariat, web-master Tom Petersen.
I forbindelse med ” DIF Soldaterprojekt” har der været en del presseomtale samt TV
indslag.
DMI medieudvalg, består af:
 Næstformand Peter Farver (formand),
 Bestyrelsesmedlem Kim Kock
 Vicegeneralsekretær Tom Petersen – web master
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i 2011haft uændret bemanding. Sekretariatet har haft et særdeles
godt samarbejde med Center for Idræt, ligesom samarbejdet med DMI revisionsfirma
MAZARS har fungeret upåklageligt.
Udvalgene:
Forbundet vil gerne sige tak til de udvalgsmedlemmer, som siden repræsentantskabsmødet 2011 er afgået fra udvalgene.
Forbundet vil samtidig byde velkommen til de nye udvalgsmedlemmer.
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Badminton af major Torben L. Jensen
Forbundsmesterskaberne blev igen i 2011 afviklet som et finalestævne over 2 dage,
der blev spillet 22-23 marts 2011 med Idrætsforeningen Flådestation Frederikshavn
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.
Arrangøren skal have ros for gennemførelsen af alle de administrative elementer forud for stævnet. Selve afviklingen af stævnet forløb ligeledes gnidningsløst, takket
være de hjælpere, arrangøren havde stillet til rådighed, samt velvillig bistand fra de
øvrige udvalgsmedlemmer.
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
8
56
64

Doubler
7
52
59

I alt
15
108
123

Antallet af startende deltagere (109) ligger lidt under deltagerantallet i 2010, primært
forårsaget af engagementet i Libyen, der medførte afbud fra ca. halvdelen af deltagerne fra IFS. 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 er dog glædeligt, at antallet fra ØST er steget i
forhold til 2010. Vedrørende det faldende antal aktiviteter, skyldes det formentlig, at
der er flere og flere, der kun stiller op i en række.
Beachvolleyball
Af Morten Krűger, Formand for Volleyballudvalget
Beachvolley blev aflyst i 2011 p.g.a. for få tilmeldte.

BIATHLON ORIENTERING

af seniorsergent Jan Møller

Danmarksmesterskaberne i Biathlon Orientering blev i maj 2011
afviklet over 3 dage, hvor det normalt er over 2 dage, med langdistance den ene dag og stafet den næste. Årsagen til udvidelsen var, at DMI Feltsportsudvalg havde ansøgt og fået tilladelse
til at gennemføre et prøvestævne i Biathlon orientering disciplinen sprint. En disciplin med en vindertid på ca. 25 min., med én
liggende og én stående skydning, hver med 5 skud, og strafrunder ved evt. forbiere. Det giver en mere intens og publikumsvenlig konkurrence. Arrangøren IFS (Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup) havde henlagt sprinten til
Flyvestationens område med boldbanerne bag gymnastiksalen som skydebane, start
og mål, og orienteringsposterne opsat i området rundt omkring på FSN. Ja, det er
korrekt hvad der står, skydebanen var opstillet på boldbanerne bag gymnastiksalen.
Bagsiden af salen tjente som sikkerhedsvold og der var opsat stålplader umiddelbart
bag skiverne og til siden for ikke at forbiere og skud fra indskydningen skulle øde
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lægge murstenene. Genialt og egentlig utroligt det kan lade sig gøre. Det bliver nok
ikke sidste gang en sådan løsning bliver valgt, eftersom flere af Forsvarets gymnastiksale er af samme størrelse og beskaffenhed. Konkurrencen var lige så spændende og publikumsvenlig som forventet, og ikke mindst til de knap så træfsikre, var der
masser af gode tilråb fra officials, konkurrenter og tilskuere, når strafrunderne blev
afviklet.
Den kendte og klassiske langdistance med punktorientering, orienteringsløb og skydning blev afviklet i
den sydlige del af Stensbæk, på en
ligeledes midlertidig skydebane. Her
var det de bare og uendelige marker
bag skiverne, der fungerede som
fareområde.
Stensbæk er en meget varierende
plantage med bl.a. åbne hede områder som kræver halv høje knæløft af
Biathleten og tætte diffuse småkuperede områder, som kræver man næsten skal snuse sig frem til posten. Ind imellem disse yderligheder er der indslag af
flade områder med høje træer og jævn skovbund, hvor der kan sættes fart på. IFS
havde strikket en konkurrence sammen, hvor man fik brug for alle sine færdigheder,
og det var helt klart de bedste og mest allround Biathleter der vandt.
Stafetten blev afviklet fra samme stævneplads, men i andre dele af skoven. På
samme stævneplads blev der i strålende solskin overrakt præmier for stafetten og
formanden for DMI Erik Darre kunne sige tak til IFS for et særdeles velgennemført
arrangement. Præmieoverrækkelsen for sprinten og den klassiske konkurrence var
foregået under den traditionelle kammeratskabsaften, i hyggelige rammer i messen
på Flyvestationen, dagen forinden.
Der deltog ca. 15 svenskere og hollændere i de 3 konkurrencerne og i alt var der
over 200 starter de 3 dage. Det militære landshold brugte de individuelle konkurrencer til at afvikle en lille landskamp mod svenskerne, som Danmark desværre tabte.
Alle resultater kan findes på DMI´s hjemmeside, men Dansk
mester individuelt blev Jørn Svensen – Idrætsforeningen
Skive Garnison (ISG). Aalborg Kaserners Idrætsforening
(AKIF) vandt holdkonkurrencen. Sprinten blev vundet af Jan
Møller – AKIF.
Dansk mesterskab i stafet gik for første gang til Akademisk
Skytteforening (AS).
Der skal lyde en stor tak til IFS og ikke mindst til IV (SSG
I.V. Nielsen) for den energiske og meget myndige måde DM
i Biathlon Orientering 2011 blev gennemført på. Specielt IV´s
gennemtrængende røst glemmer deltagerne ikke lige med
det samme.
I 2012 afholdes Danmarks mesterskaberne i Biathlon Orientering på Sjælland, med Hærens Officers skole som arran21

gør, i juni måned. Det er pt. uvist om der samtidig afholdes endnu et prøvestævne i
sprint. Alternativt bliver det på et senere tidspunkt i en selvstændig konkurrence.
Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon Orientering konkurrencer i 2011.
D. 2. april gennemførte Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS) og
Uddannelsescenter Sydjylland (UDC SJY) en langdistance i Søgaard.
D. 30. april i Hammer Bakker med AKIF som arrangør. Det var også en langdistance.
D. 3. september gennemførte Kolding OK en massestart med 2 skydninger (á 10
skud) på Fælleden i Fredericia.
D. 17. september gennemførte AS en langdistance i Rude skov.
D. 06. - 07. november gennemførte HAGI med Mona Rasmussen i spidsen, de traditionsrige Åbne danske mesterskaber. Stævnet blev afviklet i Gråsten skov og disciplinerne var massestart med 4 skydninger lørdag og sprint søndag. Konkurrencerne
var samtidig de to sidste afdelinger af World cuppen i Biathlon Orientering.
Dansk Biathlon Cup 2011
På baggrund af de 8 danske Biathlon stævner, afvikles sideløbende en Dansk Biathlon Cup. Med de 5 bedste resultater som tællende, blev Mette Møller Nielsen, AKIF
en sikker vinder i dameklassen, mens kun ét point skilte nr. 1 Ulrik Nielsen, AS fra nr.
2 Thomas Nielsen, Kolding OK.
For 2012 er der pt. planlagt Biathlon konkurrencer d. 22. september i Nordsjælland
og de Åbne Danske mesterskaber ved Kolding d. 03.-04. november. Yderligere information kan findes på www.biathlon.dk.
DMI landsholdet i Biathlon Orientering og Verdensmesterskaberne i Biathlon
Orientering
Af Ole Christiansen, delegationschef og holdleder for landsholdet ved VM i BO, 2011.

Landsholdet i Biathlon Orientering deltog igen i 2011 i Verdensmesterskaberne i
Biathlon Orientering. Selve stævneområdet - Staré Město pod Landštejnem – ligger i
den absolut sydligste del af Tjekkiet.
Mesterskaberne havde flotte rammer, og det vigtigste – konkurrencerne – var i top.
Danmark deltog med 5 herrer og fire damer i de ’fine rækker’ (Men-21 og Women21). Det er det laveste antal danske deltagere i mange år.
Selve rejsen gennemførtes samlet i én af Forsvarets busser, så der var god lejlighed
til både at slappe af og diskutere erfaringer undervejs. En god rejseform, og heldigvis
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var de to chauffører indstillet på at hjælpe os med mange praktiske forhold under opholdet. Tak for hjælpen!
Der dystes i tre forskellige discipliner – Sprint, Klassisk distance og Stafet. Der udnævnes en verdensmester for hver disciplin. Desværre måtte Danmark denne gang
se langt efter de eftertragtede medaljer i de to vigtigste klasser. I Sprint var bedste
danske placeringer – Thomas Jensen (nr. 8 i M-21), og Lea Reime (nr. 4 i W-21). I
Klassisk distance var de bedste placeringer – Ulrik Nielsen nr. 10, og Lea Reime nr.
4. Stafetkonkurrencen var ikke lige en dansk specialitet i 2011. I M-21 fik vi en 6. og
en 7. plads, og i W-21 måtte vi stille os til tåls med en 5. og en 8. plads.
Hvor resultaterne i de fine rækker ikke var så fornemme i 2011, kunne vore ’voksne’
(lidt ældre) biathleter til gengæld sætte næsten alle konkurrenter til vægs. Således
blev Jes Mose Jensen nr. 2 i Sprint og vinder af Klassisk. I klasserne M-50 og M-60
satte Danmark sig i begge individuelle konkurrencer på alle tre medaljepladser.
Landsholdet fik måske lidt at tænke over? Ganske vist er konkurrencen ikke så hård i
de ældre rækker, men skønt er det at se, at vore erfarne biathleter kan, og vil, være
med på topplan til et sådant stævne.
VM i Biathlon Orientering 2012
planlægges gennemført i Estland i
august måned. Det skal være mit
håb, at vi til dette års stævne kan
stille med fuldt hold i de vigtigste
rækker, så vi kan erobre nogle af
de medaljer, som vi tidligere har
hentet hjem. Det er også mit håb,
at flere af vore dygtige biathleter i
de ældre klasser igen vil stille op.
Jeres store interesse og vilje er
med til at løfte Dansk Biathlon Orientering op på et internationalt
niveau.
Biathlon World Cup 2011
Mette Møller Nielsen, AKIF blev en flot samlet nr. 2 i Biathlon World Cuppen på kvindesiden, mens bedste herre blev Ulrik Nielsen, AS. I alt blev der afviklet 10 World
Cup stævner i 4 forskellige lande, hvoraf de 7 bedste resultater var tællende.
Bordtennis af kaptajn Michael Johannessen
Cross Country af Idrætsleder Aksel Nielsen
Dette års mesterskab var henlagt til Karup mandag d. 4. april 2011. IFK havde lavet
en god og udfordrende rute som blev taget godt imod af atleterne. Stævneområdet
var placeret meget centralt omkring idrætshallen på flyvestationen, dette gav gode
muligheder for omklædning mm.
Der var i alt 166 tilmeldte deltager. Dog var der en del ændringer på dagen.
Der var nogle småproblemer med den elektroniske tidtagning, men disse blev også
løst så det var de rigtige vindere som modtog deres præmier.
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Cross country udvalget er besat med fire personer, to vest for Storebælt og to øst for
Storebælt.
Arbejdet i udvalget fungere godt. Omkring stævner, så er de fire næste år besat.

CYKLING

Af Michael Hoffmann, formand for DMI cykeludvalg

Enkeltstarten
Linieløb
FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen, formand faldskærmsudvalget
Udvalget har i 2011 bestået af CSG K.K. Hansen, Stefan Nystrøm, SSG P.Faaborg
og med undertegnede som formand.
Forbundsmesterskabet:
Dette års mesterskab blev gennemført i perioden 30. – 31. maj - reservedag 01. juni
på Holstebro-Lindtorp flyveplads med Jydske Dragonregiments Idrætsforening
(JDRI) som arrangør.
Stævnet blev åbnet 30. maj kl. 1000 af OB Lars Dencker som ønskede et godt stævne og håbede på godt vejr. Efter åbningen fik Obersten et tandemspring og landede
sikkert med et stort smil på læberne.
Der var tilmeldt 19 hold til præcisionsspring og 16 hold til formationsspringene og
mandag blev der afviklet 1 runde formation og derefter 1 runde præcision, vejret drillede en del med høj vind og lave skyer. Springene blev afviklet fra små Cessna fly (I
alt 3 Cessna 182, var indlejet til disse forbundsmesterskaber) Efter disse 2 runder var
der grillarrangement ved faldskærmsklubbens lokaler.
Tirsdag morgen startede præcisionsspringene igen, men vinden blev hurtig for stærk
og straks forsøgte stævnelederen at skifte til formation, men pludselig kom der et lavt
skydække, så alt springeriet måtte sættes på stand by. Først sent på aftenen blev
der afviklet et par formationsspring. I alt lykkedes det at afvikle 2 runder formation,
som er minimum for at kunne kåre mestre.
Hermed måtte den såkaldte reservedag tages i brug for at færdiggøre præcisionskonkurrencen og det resulterede i at en del deltagere måtte ”melde fra” da de skulle
hjem til tjenesten ved deres enheder.
Det lykkedes at få afviklet den sidste runde præcision, trods mange omspring da vinden tit kom over den tilladte grænse.
Stævnet blev afsluttet sidst på formiddagen og derefter præmieoverrækkelse og afsluttende taler fra stævneleder OS-R K.K.Kokholm, DMI’s repræsentant OKS-1
Bjarne L. Pedersen og til sidst kunne OB Lars Dencker lukke dette års forbundsmesterskab.
Faldskærmsudvalget vil gerne sige mange tak til:
Faldskærmsklubben Holstebro-Lindtorp. For at måtte afvikle mesterskabet på deres
springplads og bruge deres faciliteter.
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.
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Idrætsforeningen JDRI. 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 20 (14-15-16 maj
2012) Idrætsforeningen Varde Garnision (IVG) har meldt sig som arrangør. Forbundsmesterskabet vil blive gennemført på Fsn. Skrydstrup.
Udvalget vil i 2012 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 2013-2014
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
2011 og ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
Mike Petersen
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FELTSPORT Af seniorsergent Jan Møller
Danmarksmesterskaberne i Feltsport var i 2011 henlagt til midt/vestjylland med Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) som
arrangør. Stævnepladsen var placeret på en græseng i nordkanten af Sjørup plantage, lige hvor vejene mellem Skive-Kjellerup og
Holstebro-Viborg mødes. Herfra kørte vi holdvis til disciplinerne i
rækkefølgen afstandsbedømmelse, kortlæsning, skydning. Herefter tilbage i Sjørup hvor håndgranatkast blev afviklet. Det hele blev afsluttet med ori-

enteringsløbet, hvor mål ligeledes var på stævnepladsen.
Til afstandsbedømmelse havde arrangørerne valgt en lille bakke, der hævede sig
over det ellers ret flade område, hvor af en stor del udgjordes af lyng og hede. Og de
fleste af deltagerne kunne konstatere, at det ikke er nemt at afstandsbedømme til en
busk midt i et lyng område.
Til kortlæsningen var det lykkedes IFK at finde et sted, hvor man
kunne se 360 grader rundt. Det
var et perfekt udgangspunkt og
det var en fornøjelse at forsøge at
ramme prik med nålen ved hjælp
af kort, kompas og afstandsbedømmelse. De 4 bedst placerede
i Herre A klassen klarede faktisk
alle at ramme alle 10 punkter korrekt på de 30 min., det er vist aldrig sket før. Alligevel blev der delt rundhåndet ud med point til mange af de øvrige
deltagere, så det var ikke fordi
kortlæsningen var for nem.
Den var bare super reel.
Skydningen som foregik i øvelsesterrænet nord for Flyvestation Karup, var inddelt i 3
skydninger, selvfølgelig udover
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indskydningen. Enkelte af målene var lige svære nok, og samtidig var der tvunget
knælende/siddende og liggende skydning., men alt i alt en ok skydning. De fleste vil
nok primært huske skydning nr. 3, idet den foregik liggende på ladet af en lastbil. Ikke så nemt som man lige skulle tro.
Håndgranatkast er der ikke så mange kommentarer til, det var som det skulle være.
Sjørup plantage, hvor orienteringsløbet foregik, er ikke den mest spændende skov
der findes, men banelæggeren havde alligevel varieret banen, og kombineret længere stræk med vejvalgsmuligheder og små stræk med finorientering, så det alligevel
blev en varieret og interessant bane.
IFK havde styr på tidsplanen og logistikken, havde planlagt nogle meget fair, men
også udslagsgivende discipliner, så det hele kørte sådan set på skinner, bortset fra
den obligatoriske ventetid før skydningen. Stor tak til IFK, igen, for det er ikke mere
end et par år siden IFK sidst afholdte DM feltsport på en ligeså velgennemført måde.
Præmieoverrækkelsen foregik på den før omtalte stævneplads, og der var håndtryk
og tillykke fra DMI´s formand Erik Darre til alle præmietagere. Aalborg kaserners
Idrætsforening (AKIF) vandt de eftertragtede DM/DIF medaljer både individuelt (Jan
Møller) og i holdkonkurrencen.
Øvrige resultater kan findes på DMI´s hjemmeside.
DM feltsport 2011 havde deltagelse af 76 personer i 8 forskellige klasser.
I 2012 er det desværre endnu ikke bestemt hvor og hvornår DM feltsport afvikles.
Når man tænker på, at officielle Danmarksmesterskaber i Feltsport har været afholdt
uafbrudt siden 1950, og alene består af grundlæggende militære færdigheder/håndværk, er det næsten ”pinligt”, at det skal være så svært at finde arrangører
til dette hæderkronede stævne.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.
Flugtskydningsudvalget DMI 2011 Af SSG Keld Fausing, formand flugtskydningsudvalget..
Fodbold inde af Jens V. Nielsen, formand for Fodboldudvalget
DMI indefodbold 2011 09-10 november i ”Skive”.
Endnu en gang skulle fodbold udvalget afholde forbundsmesterskaberne i indefodbold, en opgave som var lagt i hånden på ISG, en opgave som vi med sinds ro i fodboldudvalget kunne stole på da vi tidligere havde haft ISG til at arranger ude fodbold
med stor succes. Eneste bekymring var at vi ”kun” kunne få 2 haller i Skive, og da vi
de tidligere år har haft 3 i Fredericia, hvilket gjorde at vi lavede afviklingsformen om
således at vi afviklede en række færdig på en dag, hvilket så sparrede en del indkvartering (en god beslutning da det kneb med plads på Skive kaserne). Eneste minus var at vi måtte droppe at afvikle kammeratskabsaften som ellers har været en
tradition. Alt var nu klar….
Men så sprang bomben, 4 dage før stævnet i Skive Kongrescenter blev jeg ringet op
af stævneleder Tommy Pedersen ISG, at vi ikke kunne anvende den ene hal da der
var blevet lagt nyt gulv og ikke kunne sættes bander op. Men at afvikle med kun en
hal da vi i forvejen var gået fra 3 til 2 det kunne jeg ikke.
ISG lavede et stort stykke arbejde på at finde alternativer i lokalområde (Holstebro,
Viborg, Ålborg !! Lokalområde) uden held. Jeg havde pr. mail skrevet til DMI rep.
Bjarne Pedersen om vore problemer, og at jeg såfremt der ikke mandag kl. 12 var
fundet en løsning aflyste..men så er det godt at havde ”oldboys nettet” klar, for en
opringning fredag middag fra Bjarne var at Ryan Laier via sine kontakter i Karup lo
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kalområde havde skaffet 2 haller i Frederiks ca. 30 km fra Skive hvilket betød at vi
kunne beholde den indkvartering som allerede var planlagt på Skive kaserne og ikke
mindst de dommere som var fra området.
Så var alt klar til stævnet med deltagelse af 21 hold på første dagen og 19 på andendagen. Nu ramte bombe nummer to, vi kunne kun blive i hallen til kl. 16.00 og ikke
som planlagt til kl. 17.00, ny ændring af program.
Samtidig med alt dette måtte jeg informere alle deltagende foreninger (direkte til
holdlederne) om at spille stede ville blive ændret. Et enkelt hold stille dog i Skive men
da alle hold skal ringe til os på dagen såfremt de ikke kan være fremme til holdledermøde nåde vi at omdiriger dem til Frederiks så de var klar til tide.
Igen skal der lyde en stor tak til alle som var behjælpelig med at få dette til at hænge
sammen og ikke mindst til personalet i Alhede-hallen som med meget kort varsel fik
den gjort klar både baner og cafeteria.
På det sportslige blev der afviklet nogle meget spændende kampe. Her skal der
nævnes kvinde række som aldrig har været så jævnbyrdig før. 4 hold spillede alle
mod alle 2 gange og inde sidste runde kunne alle hold vinde. AKIF og IFK kunne selv
afgøre det. Hvorimod at JDRI og ISG skulle håbe at de 2 øvrige spille uafgjort indbyrdes og det gjorde de så, hvorefter at ISG fra sidelinjen vandt..
I senior rækken deltog et hold fra VGI (som først var indskrevet i programmet 4 dage
før), holdet stillede op med kun 4 mand d.v.s. ingen reserve, dette skal ses ud fra at
spilletiden er på max. af hvor meget en spiller kan klare på en dag. Men holdet gik
igennem alle 8 kampe uden nederlag og vandt seniorrækken. Samme hold med en
enkelt undtagelse stillede op dagen efter i oldboys rækken, hvad de havde indtaget i
løbet af natten må stå hen i det uvisse men holdet igen med 4 mand vandt også
denne række.
Der deltog som nævnt i alt 40 hold på dagene, der havde været et enkelt afbud op til
stævnet. Dette er 1 hold mere end 2010.
Alt i alt et godt gennemført stævne som afviklingsmæssigt vil blive anvendt sådan
fremover, og da vi til næste år netop skal være i disse haller blot med en anden arrangør (IFK) så kan vi sige at alt er klar til næste år vi skal blot ændre datoen..
Efter alle kampe på hhv. dag et og to var der præmieoverrækkelse som blev foretaget af garnisonskommandanten i Skive, oberst Christian Arrildsen
Tilslut afsluttede DMI rep. Bjarne Pedersen stævnede og takkede ISG for det store
arbejde der var blevet gjort og ikke mindst i lyset af dette med den manglede hal som
ISG var helt uforskyldt over for.
Med gensyn i Karup ! 2012.
Fodbold ude af Jens Vestergård Nielsen, Formand fodbold udvalget.
05 – 06. MAJ 2011 i Ålborg
Som formand kunne jeg igen byde velkommen til Forbundsmesterskab i ude fodbold,
denne gang i 2011 havde AKIF (Ålborg Kaserneres Idrætsforening) tilbudt sig som
arrangør. Jeg havde i april måned besøgt AKIF for at se på forholdende både til indkvartering på kaserner, og spillested som var udlagt til Vodskov stadion ca. 8 km fra
kasernen.
At jeg havde besøgt stedet var jeg meget glad for, da det efterfølgende viste sig at
det blev det største stævne der til dato er blevet afviklet i fodbold, ja jeg vil påstå at
det er det største antal deltager der har deltaget under et DMI stævne overhoved.
Optalt efter holdkort deltog i alt 437 deltager på 32 hold.
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For at afvikle sådanne et stævne kræves der af den arrangerende forening (AKIF) og
fodboldudvalget et stort stykke arbejde. Herunder vil jeg også takke for den store
hjælp vi fik af personalet på Vodskov stadion med klargøring af de i alt 8 forskellige
fodboldbaner og klubhus/cafeteria. Samt ikke mindst af Ålborg dommer klub som
skulle skaffe i alt 16 dommer pr. dag, en stor udfordring da arrangementet jo foregår
på hverdage og i dagtimerne så mange af disse dommer skal tage fri fra deres almindelige arbejde.
Om aften den 05. maj havde AKIF med stævneleder Klaus Klæstrup i spidsen arrangeret kammeratskabsaften hvor der blev serveret helstegt pattegris. Til dette var der
tilmeldt 350! Hvoraf der dukkede 320 op. Et storslået arrangement hvor AKIF havde
fået den lokale fodboldmatador fra Aab nemlig Lynge Jacobsen til at komme og fortælle lidt om det at være en storklub på godt og ondt.
Sportsligt blev der afviklet 89 kampe i 6 forskellige rækker.
Sidste kamp under stævnet blev seniorfinalen som stod mellem HOI og hjemmeholdet AKIF en kamp som sluttet 2-2 hvorefter holdene måtte ud i straffespark konkurrence, som ingen ende ville tage, 10 spark fra hvert hold måtte det til før at AKIF
kunne vinde 8-7. Denne kamp er en af de bedste som er set i de efterhånden 7 år jeg
har været i fodboldudvalget.
Stævnet blev også fulgt af TV NORD som både var til stede på stadion og ikke
mindst var ved kammeratskabsaften. Der blev på TV NORD om aften vist i alt 3 minutter fra dette hvoraf et af indslagene var om 2 kammerater der havde været udsendt og så mødtes her ved dette stævne på tværs af foreningerne. Dette viser at
også DMI har en social side for vore tidligere udsendte soldater, hvor ikke kun det
sportslige kommer i høj sædet.
Efter at alle kampe var afviklet blev der holdt en samlet præmieoverrækkelse hvor
Garnisonskommandant OB Flemming Larsen fra Aalborg Kaserne overrakte præmier. Desværre blev denne præmieoverrækkelse til min store skuffelse beskæmmet af
at hold forsvandt lige så snart de havde modtage præmie i stedet for at blive og hylde
de øvrige.
Tilslut afsluttede DMI repræsentant Ryan Laier stævnet og takkede AKIF for afholdelsen af dette stævne
Med et på gensyn næste år igen Ålborg.
Fægtning
Af major Hasse Blumensaadt
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold, Stævnet blev afviklet den
06 – 07 APR 2011 i gymnastiksalen i Oksbøllejren med Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) som arrangør.
Der var tilmeldt 19 herrer og 5 damer til den individuelle turnering og 8 hold til hold
turneringen, men pga. højere prioriterede opgaver og sygdom, deltog 14 fægtere og
heraf kun 2 damer i den individuelle turnering. Holdmæssigt deltog 4 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 stadig holder
fast i, at der fægtes alle mod alle. Individuelt den ene dag og hold på anden dagen.
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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 Henrik Grubak ligeledes
fra IFI. På damesiden vandt Christina Pojezny fra HOKIF med Lene K. Holm fra IFS
på 2. pladsen.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”konkurrencen gik fortjent til Henrik Grubak fra IFI.
Årets talent og vinder af Talentpokalen blev Kim W. Vestergaard fra IFS.
Holdkonkurrencen havde desværre kun deltagelse af 4 hold, men det gav omvendt
mulighed for, at konkurrencen kunne gennemføres, så alle hold mødte hinanden.
Også her var der spænding til sidste runde. IFS vandt 45-37 over IFI i den afgørende
holdkamp. Nr. 3. blev IFS 2.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, dukkede der kun et lille antal deltagere op til
stævnet. Det er ikke tilfredsstillende, men fægteudvalget tror og håber på, at bunden
nu er nået. En stor del af de fægtere, der indledningsvis havde meldt sig til, men som
senere måtte trække sig, gav den travle hverdag som begrundelse. Flere nævnte
også, at datoen for stævnet skal flyttes væk fra de perioder, hvor der er HBU. Bl.a.
derfor har fægteudvalget besluttet at flytte stævnet til juni. Så må vi se om det hjælper. I skrivende stund er stævnet planlagt til afholdt 07 – 08 JUN 2011 på Flyvestation Skalstrup, med Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforeningen som arrangør.
Fægteudvalget håber på, at man på FLOS, og igen på HO, holder fast i fægtning,
som en del af idrætsuddannelsen af kadetterne.
Fægteudvalget vil igen i 2012 afholde DMO, således det gode samarbejde med vore
nordiske brødre kan videreføres. Vi vil også indbyde Danmarks Moderne Femkampforbund, hvor fægtning indgår som en af disciplinerne.
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 i Skalstrup 07 – 08
JUN 2012.
Golf af kaptajn Lasse K. Søegaard.
Forbundsmesterskabet i golf blev i år afholdt på Sjælland, nærmere betegnet de 2
”noget vandede” baner Ny Næstved Golfklub og Rønnede Golfklub, med Vordingborg Garnisons idrætsforening som arrangør.
Mesterskabet blev som de andre år afviklet over 2 dage, dog var der blevet ændret
lidt i BST således der i år blev spillet i 6 individuelle rækker, hvor der afhængig af
handicap enten blev spillet slagspil eller stableford. Ligeledes blev der dystet i en
holdrække. Der deltog ca.160 spillere og årets mester var den spiller i herrerækken
der brugte færrest slag på de to runder og i år blev mesteren fundet på lidt utraditionel vis. Der måtte nemlig hele to omspilshuller til, før Anton Andersen fra SIF Korsør
kunne løbe med sejren foran Jakob Theilmann fra LGI. Et stort tillykke skal der lyde
herfra. Vinderen af holdmesterskabet blev arrangøren selv, nemlig Vordingborg Garnisons Idrætsforening.
Som altid er vejret en vigtig faktor, når der skal spilles golf. Og lige præcis i år betød
vejret rigtig meget. Der var som udgangspunkt planlagt på, at mesterskabet skulle
afvikles i Ny Næstved Golfklub og Sydsjællands Golfklub Mogenstrup, men på grund
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af for meget regnvand på banen, meddelte Sydsjællands Golfklub i 11. time, at de
blev nødt til at lukke banen helt ned, og arrangøren måtte derfor med kort varsel finde en alternativ bane (Rønnede Golfklub). Fra golfudvalgets side skal der i den forbindelse lyde et godt gået til arrangøren.
Kammeratskabsaftenen blev denne gang afholdt i Ny Næstved Golfklub, hvor menuen stod på stegt flæsk med persillesovs.
Tak til Vordingborg Garnisons Idrætsforening, for at have gennemført mesterskabet
og næste år går turen så til Himmerland Golf og Country Club med Idrætsforeningen
Flyvestation Karup som arrangør.
Håndbold Af Chefsergent J.J. Trolle Jensen, håndboldudvalget.
Der har i året 2011 været to møder ved DMI, et håndboldudvalgs møde, hvor Niels
Erik Mogensen indtrådte som nyt udvalgsmedlem. Velkommen NEM. Samt et formøde ved arrangør af forbundsmesterskaberne 2011 i Ålborg med Ålborg kaserne
idrætsforenings som arrangør.
Mesterskaberne blev afviklet den 1. og 2. november i Gigantium hallerne i Ålborg.
Mesterskabet blev styret suverænt af KP Lars Toft og hans hjælpere fra AKIF, som
havde en stor andel i planlægning, stævneafviklingen i Gigantium, kammeratskabsaften på Ålborg kaserne og indkvartering samme sted. Stor ros til Lars og alle hans
hjælper samt til Ålborg Garnison for venlig imødekommenhed i forbindelse med et
stort og vellykket arrangement.
Der var til stævnet tilmeldt i alt 14 hold fordelt på 7 senior, 4 dame og 3 Oldboys hold,
samme antal som året før. Desværre måtte ISG herrer og Oldboys melde fra, da der
ikke kunne gives frihed til deltagelse i forbundsmesterskaberne. En udvikling vi helst
ikke ser gentaget, da alle jo i god tid have fået informationer, kampdatoerne m.v.
Håndboldudvalget, ved formand Trolle Jensen, reagerede dog hurtig på disse afbud,
ved, i dialog med IFK og IFS, at få de to tilbageværende oldboyshold til at lave et
sammensat hold, der kunne deltage i seniorrækken. Således kunne det oprindelige
program fastholdes i senior- rækken og de to oldboyshold fik masser af spilletid, ud
over den ene indbyrdes kamp. IFS vandt guld i en tæt kamp.
Med det antal deltagere må man dog sige, at der er plads til flere hold og idrætsforeninger næste år i Fredericia.
Der var til stævnet en god moral og sportsånd bland alle og det var en stor fornøjelse, at se de lokale håndbolddommere gennemføre stævnet med så ensartet en linje.
Tak til dommerstanden.
Kammeratskabsaftenen den 1. november, blev afholdt i cafeteriet/Messen på Ålborg
kaserne med deltagelse af praktisk talt alle deltagere. Flot arrangement og dejlig helstegt pattegris med tilbehør.
Efter spisningen var der fortsat hyggeligt samvær i messen.
Den 2. november fortsatte stævnet med de afsluttende kampe. Den sidste kamp i
kvinde- puljen, viste sig at blive en slags finale mellem ISG og IFK. En kamp, hvor
begge hold skiftedes til at føre undervejs. ISG havde dog den fordel, at de kunne nø
31

jes med uafgjort. En fordel de dog ikke havde brug for, da de vandt med 11 – 10 og
dermed kunne kalde sig forbundsmester 2011.
I seniorrækken fik vi en meget spændende og velspillet finalekamp, mellem IVG og
AKIF. En meget jævnbyrdig kamp, som sluttede uafgjort, hvilket kun udsatte spændingen. Omkampen på 2 X 5 min endte med IVG som forbundsmester 2011. Se alle
resultater på www.dmif.dk
Oberstløjtnant Jakob Søgård Larsen fra Ålborg kaserner, chef for 5 MPBTN overrakte præmier.
Bestyrelsesmedlem fra DMI, Ryan C. Laier/Bjarne Pedersen, afsluttede stævnet med
en stor tak, samt erindrings gave fra forbundet til stævneleder Lars Toft, for AKIF afvikling af forbundsmesterskabet i håndbold 2011. Vi glæder os alle til gensyn i Fredericia den 6 – 7. november 2012.
Militær Femkamp Af Allan Kjær, udvalgsformand Militær Femkamp
DM i Militær Femkamp blev holdt på Bornholm hvor den lokale
idrætsforening tog imod deltagerne med det bedste vejr i mange
år til en femkamps konkurrence. En optimal ramme for tre dage
på solskinsøen. Målsætning for udvalget har i år været at antallet af deltagere skulle vise en fremgang og det vil fortsat være
en vigtig målsætning for femkampsudvalget i fremtiden. Dette
års tiltag har været personlig kontakt til idrætsforeninger, værnepligtige enheder og
placering af femkampscuppens konkurrencer. BornBornholm Værns idrætsforening har også selv været
aktiv i
eget bagland og givet et løft til det samlede deltagegerantal.
Ugen før konkurrencen var antallet på 52 deltagere
og på
dagen 48 deltagere. Det har været muligt at fastholde
tilslutningen til konkurrencen igen i år og arbejdet vil
fortsætte til næste år.
Årets konkurrence kan deles i tre områder. Herre og
kvinde rækken, samt værnepligtige. På Herresiden
manglede der desværre en række landsholdskæmpere, så det var ikke muligt at stille
med hele den danske elite til start i Danmark i år. Brian Dåsbjerg fra JDRI blev dansk
mester med en meget stabil indsats og sikre sit 12 mesterskab i
træk. Kampen om anden og tredje pladsen blev lidt tættere, hvor
Jan Nielsen fra HAGI tog anden pladsen og Nadim Yehai fra BVI på
tredje pladsen. På Kvindesiden var det det samme billede som viste
sig, hvor Sabine Pedersen fra HOI vandt det danske mesterskab i
sikker stil. Anden og tredje pladsen blev først afgjort på de sidste ti
meter af terrænløbet hvor Nanna Lihn fra JDRI var meget tæt på at
have hentet Caroline Brüel fra VGI lige før mål. Caroline holdt anden pladsen og kunne efterfølgende sammen med
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Nanna se frem til at være en del af landsholdets brutto trup det næste års tid på baggrund af deres resultater til DMI mesterskaberne.
Værnepligtsrækken, som i antal deltagere var lige så stor som
hele herre- og dame-rækken, var med hold
fra tre idrætsforeninger. JDRI, BVI og VGI.
Igen i år var JDRI stærk og vandt individuel, samt hold konkurrencen. Der var mange gengangere fra femkampscuppen, og
derfor et godt kendskab til de fem discipliner. Vinderen blev indi-viduel: Nr. 1: Manuel Felber, JDRI, Nr. 2: Peter Gadegaard, JDRI, Nr. 3: Morten Bay, JDRI. For hold
blev det: Manuel Felber og Peter Gadegaard fra JDRI. Nr. 2 Morten Bay og Troels
Johansen fra JDRI. Nr. 3: Troels Christensen og Frederik Ceutz fra BVI.
Stævnet blev gennemført af BVI og udvalget har været meget tilfreds med gennemførelsen. Det har været præget af personer, som ville have det til at virke professionelt. Det er lykkes ved alle fem discipliner, hvor sam-spillet mellem udøvere, hjælpere og leder har været på plads. Det er ti år siden femkamp har været på Bornholm,
men håber ikke at der skal gå ti år mere inden det sker igen.
Der kommer ingen nye talenter af sig selv - de skal findes og motiveres.
Mountainbike Af Michael Hoffmann, Formand for DMI Cykeludvalg
Skydning Af orlogskaptajn Kristen Trap
Generelt
Efter henvendelse fra Forsvarets Idrætsudvalg har skydeudvalget udarbejdet et forslag om samkøring af Forsvarsmesterskabet i Skydning og DMI landsskyttestævne.
Det kan allerede få indflydelse på indholdet af Landsskyttestævnets del A i 2012.
Skydeudvalget håber på en god løsning, så vi tilgodeser forsvarets krav om til bud til
både stampersonel og værnepligtige samt en synliggørelse og markedsføring af
CISM disciplinerne og dermed landsholdsvirke i Forsvaret.
Landsskyttestævne 2011.

Dorte Thorsen Rikke Jensen
Landsskytte Landsskytte
Sportspistol 50 m riffel

René Kristiansen
Dobbelt landsskytte
Militære våben
300m riffel
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Klaus Bredholt
Landsskytte
Grovpistol

Landskyttestævnet 2011 blev gennemført med indkvartering og bespisning på Holstebro kaserne. Alle skydningerne blev afviklet på Ulfborg Skyttecenter. Der var ca.
80 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 sports/ grovpistolskydning, blev afviklet på dag 3. Del A ( Militære våben) blev afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften med efterfølgende
præmieoverrækkelse. Der blev skudt mange flotte resultater og årets landsskytte på
militære våben blev Ren’e Kristiansen fra FAGI. Bedste forening blev FAGI kun 2
point foran JDRI.
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 fra FAGI og landsskytte på sportspistol blev SSG Dorte Thorsen fra IFK.
På grovpistol var det Kalus Bredholt SGI som blev Landsskytte på grovpistol foran de
landsholdsskytter der deltog.
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.

DMI repræsentant MJ Mona Rasmussen overrækker Stævneleder SSG Henning
Juhl en erindringsgave for veludført stævne.
En stor TAK til Jyske Dragonregiment og idrætsforeningen for et godt arrangeret
landskyttestævne i 2011. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende og Oksbøl
Militære Idrætsforening har påtaget sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne
2012.
Tennis af seniorsergent Jørn H. Christiansen
DMI forbundsmesterskaber i tennis 18-19. august 2011 blev afholdt på Aarhus 1900
baner i Aarhus. Der var ca. 27 deltagere fra alle tre værn. Vi havde et godt niveau i
alle rækker. Vi havde mange spændende og tætte kampe og heldigvis ingen uheld.
Det eneste ”uheld” vi havde, var vejret. På 1. dagen var vejret perfekt og da vi vidste
at udsigten for 2. dagen var mørk, blev der spillet igennem. Vi blev færdige med senior herresingle, hvor Torben Kristensen fra IVG løb med pokalen. Herresingle superveteran blev vundet af Bjarne Pedersen fra IFK. Dette var de eneste rækker der
blev spillet færdigt. 14 dage senere blev finalen i herresingle veteran spillet og den
blev vundet af dan Stenvang fra FMI. Dette var første gang i mange mange år at DMI
tennis blev ramt af så dårligt vejr, at vi måtte aflyse andendagen. Regnen væltede
ned over Aarhus og der var ikke meget ”smilets by” over det. Men vi havde en hygge
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lig kammeratskabsaften og SIF-Aarhus skal have megen ros for at stille rammerne
og hjælperne til stævnet. DMI var repræsenteret af Søren Munk Madsen, der som
sædvanlig kastede positiv glans over stævnet. Der var desværre lidt færre deltagere i
år en tidligere, hvilket vi håber bliver rettet til næste år. Tak til alle der gav en hånd
med, vi ses næste år Skive, arrangør ISG og vi spiller formentlig i Skive Tennis Klub.
Triathlon og Duathlon Af Steen Møller Sørensen, Tri- og Duathlonudvalget.
Det store kredsløbsudvalg afviklede igen i år Triathlon og Duathlon mesterskaber.
Denne gang i Korsør, med Slagelse garnison Idrætsforening som arrangør. Slagelse
garnison er jo en af de mest belastede kaserner, hvad udsendelse til INTOPS angår,
hvilket naturligvis kunne ses på antallet af medlemmer i stævneudvalget. (udvalget
bestod af en mand, Johnny) men på trods af det, arrangerede Johnny et godt stævne, med en fantastisk beliggenhed og gode udfordringer for udøverne.
Svømmestarten gik for triathleterne på stranden hvor de løb ud i de meter høje bølger. Ingeniørerne var repræsenteret med en gummibåd og sørgede for sikkerheden i
vandet. Tak til IGR. Efter 750 meters kamp mod bølgerne, gik udflugten videre på
cykel. Ruten bragte deltagerne 27 km rundt i det naturskønne område på vest sjælland. Slutteligt måtte deltagerne ud på den afsluttende 6 km løbetur, her blev atleterne ledt ud langs stranden, gennem lidt skov, lidt løb på asfalt gennem bymæssig bebyggelse, med afsluttende opløb på plænen ved stranden.
Duathleterne havde skiftet svømmeturen ud med løb, så deres dag bød på 6 km løb,
27 km på cyklen og herefter en afsluttende 3 km løbetur.
Efter stævnet var der tid til præmieoverrækkelse, som blev foretaget af DMI’s repræsentant (Mona Rasmussen) og DMI udvalgsmedlem (Frank Nielsen). Herefter sluttede Mona Rasmussen, stævnet med tak for arrangementet til SGI for afvikling af
stævnet.
Som efterskrift skal det nævnes at der var indgivet to protester i duathlon. Protesterne er blevet afgjort af DMI Ordens- og Amatørudvalg, og som konsekvens deraf er
der justeringer i resultatlisterne.
Volleyball af Morten Krüger Formand Volleyballudvalget
Volleyballåret i 2011 kunne beklageligvis igen betegnes som præget af tilbagegang.
På trods af Vordingborg Garnison Idrætsforenings fremragende indsats for at arrangere det indendørs stævne i marts, var det alligevel et par tilmeldinger i sidste sekund der skulle til for at redde stævnets afholdelelse i Iselingehallen i Vordingborg.
Med seks hold tilmeldt i herrerækken, fire hold i mixrækken og fire amerikanske professionelle spillere fra Vordingborg Volleyballklub som dommere, var scenen sat til et
godt stævne. Vinderne fra 2010, Hærens Officersskoles Idrætsforening, stillede igen
et stærkt hold og løb igen af med sejren i en spændende finale mod Vordingborg
Garnison Idrætsforening.
Beachvolleystævnet led en helt anden skæbne i 2011 da tilslutningen og tilmeldingen
mildest talt var ringe. Med kun to tilmeldte hold ved deadline, måtte stævnet aflyses.
Problemet med tilslutningen er naturligvis bekymrende og jeg vil den kommende tid
gøre mit til at stævnerne kan vokse og udvikle sig. En af udfordringerne er dog at
holdningen til idræt i Forsvaret har taget en drejning. I takt med træning til de krævende missioner er idræt blevet et spørgsmål om alvor, hvilket betyder at enheder
rundt om i landet prioriterer funktionel træning frem for social træning. Det er naturligvis helt forståeligt og en prioritering jeg i princippet deler, men volleyball kan styrke
35

sammenholdet, samarbejdsevnen og kammeratskabet i en enhed og det er dét budskab jeg vil forsøge at sprede.
Med ønske om et godt sportsår i 2012.
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)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
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)/Høveltsgårds Idrætsforening (HIF)
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)
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2543 (2070)
24 (35)
37 (44)
523 (378)
130 (121)
292 (237)
1050 (1137)
275 (268)
109 (100)
760 (1052)
14 (15)
301 (328)
243 (223)
565 (768)
240 (243)
228 (256)
34 (30)
1689 (1965)
21 (26)
746 (748)
629 (617)
259 (277)
5 (6)
54 (77)
239 (240)
43 (43)
66 (68)
1286 (1253)
785 (593)
72 (68)
1924 (1858)
170 (169)
28 (33)
267 (195)
930 (882)
22 (22)
59 (56)
139 (132)

Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (HPRD)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)

525 (551)
430 (436)
869 (861)
511 (588)
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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)

1100 (1010)
45 (52)
200 (210)
344 (364)
35 (37)
35 (27)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 1. januar 2010).

48 (48)
20895 (20769)

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
Kaptajn Christian Høj, hæren
Major Kim Kock, hæren
Major Mona Lene Rasmussen, hæren
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Seniorsergent Klaus Klæstrup
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Generalmajor 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
2011
2011
2010
2010
2010
2011
2011
2011

2012
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013

2011
2011

2012
2012

2010
2011
2009

2013
2014
2012

2011
2010

2014
2013

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)
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
Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
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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
Overkonstabel-1 Niels E. Mogensen, hæren
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
Volleyball/Beachvolley:
Premierløjtnant Morten Krüger, hæren, formand
Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet
Sergent Peter Hansen, flyvevåbnet
Dopingkontroludvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Generalsekretær Kent G. Ravn

Eliteudvalget
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Kaptajn Mikkel Soelberg, hæren, (CFI)
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
39

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, formand, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Major Kim Kock, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, sekretær
Medieudvalget
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Major Kim Kock, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, web redaktør
Præmieudvalget
Overkonstabel-1 Bjarne L. Pedersen, formand
Major Kim Kock, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Vicegeneralsekretær Tom Petersen
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