DMI ÅRSBERETNING 1999
INDLEDNING
Med denne beretning for 1999 bringer Dansk Militært
Idrætsforbund (DMI) sin tak til kommandomyndigheder,
tjenestesteder, idrætsorganisationer, idrætsforeninger og
enkeltpersoner, som i årets løb har ydet velvillig støtte
eller en værdifuld indsats for forbundet og dansk militær
idræt.
DMI kan se tilbage på 1999 som et aktivt og positivt år
med god fremgang og konsolidering på en række områder. Hertil skal nævnes ”Direktivet for Forsvarets
Idrætsvirksomhed”, som fastlægger udmærkede rammer
for den frivillige idræt i forsvaret.
1999 bød kun i begrænset omfang på idrætslige topresultater, men breddeidrætten har igen haft et godt år.
Det meget store antal stævner som afvikles fordelt over hele året har igen i år vist et højt og
godt aktivitetsniveau til glæde for de aktive idrætsudøvere, men så sandelig også til fremme af
forsvarets virksomhedskultur.
Fra 1999 skal følgende større positive begivenheder trækkes frem:
”Direktivet for Forsvarets Idrætsvirksomhed” blev udsendt. DMI indtager en central
placering i direktivet.
På repræsentantskabsmøde 1999 blev det vedtaget at slanke DMI bestyrelses- og udvalgsstruktur.
DMI visionskonference 1999 gav grundlag for værdifulde beslutninger inden for bl.a.:
 Omfanget af DMI medlemskreds.
 Regionsinddeling og centre.
 Stævnevirksomhed.
 Organisatorisk struktur.
 Fremtidige idrætsaktiviteter mv.
Team Danmark har for 2000 udvidet støtten til eliten i DMI i militær femkamp.
Forbundets mål for virksomheden har været uændret siden 1997. Med baggrund i bl.a. visionskonferencen og forsvarets nye struktur vil bestyrelsen i år 2000 udforme nye mål for de
kommende års virksomhed.
DMI står vel rustet til at møde det nye årti og takker for indsatsen i 1999. En særlig tak til
sekretariatet, som er krumtappen i hele DMI virksomhed, hvad det har overkommet i årets løb
er flot og meget påskønnelsesværdigt.
På forbundets vegne

N.O.Jensen
formand
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
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Indholdsfortegnelse
HÆDERSBEVISNINGER
STÆVNEVIRKSOMHED, herunder
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 1999
BESTYRELSENS BERETNING, herunder
- Forbundets mål
- Fastholdelse af aktivitetsniveauet og indførelse/bortfald af idrætsdiscipliner i takt med udviklingen
- Alt personel i forsvaret som medlem af DMI og forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt
personel
- Fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående forbund og specialforbund under Danmarks
Idræts-Forbund
Andre forhold
Udeblivelser
DMI love og bestemmelser
Økonomi
ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER, herunder
- Bestyrelsen
- Amatør- og Ordensudvalget
- Øvrige udvalg
- Idrætsudvalgene
- Lovudvalget
DIF – TEAM DANMARK – DIF SPECIALFORBUND - IDRÆTSMÆRKET
INFORMATIONSVIRKSOMHED
VISIONSKONFERENCEN
KOORDINATIONSUDVALGET
ELITEUDVALGET
SEKRETARIATET
FORBUNDSMESTRE
BERETNINGER FRA:
BOLDSPILUDVALG I, herunder
- Badminton, bordtennis, golf og tennis
BOLDSPILUDVALG II, herunder
- Fodbold, håndbold og volleyball
FELTSPORTSUDVALGET, herunder
- Orienteringsbiathlon og feltsport
FLERKAMPUDVALGET, herunder
- Militær femkamp, triathlon og duathlon
IDRÆTSUDVALGET, herunder
- Atletik, Cross Country, faldskærmsudspring, fægtning og svømning
SKYDEUDVALGET, herunder
- Landsskyttestævnet og flugtskydning
DE MILITÆRE LANDSHOLD
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 31 DEC 1999
SKEMA 2 – Bestyrelsens mv. sammensætning
SKEMA 3 – Stående udvalg mv.
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GLIMT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDET 1999

Flyveroverkonstabel Charlotte Flor Johansen modtager pokalen for
”Årets bedste kvindelige idrætspræstation”

På vegne af Dronningens Livregiments Idrætsforening modtager
overkonstabel Bjarne Pedersen ”Arveprins Knuds Pokal,
der tildeles en forening, som har ydet en særlig indsats inden for DMI
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HÆDERSBEVISNINGER

ÆRESEM-

BLEM
Oberstløjtnant Erling Jensen, FLV

GULDEM-

BLEM
Major Henning Johannes Damsgaard, FLV

SØLVEM-

BLEM
Orlogskaptajn Poul Erik Thyland, SVN
Kaptajn Carsten Brender, HRN
Seniorsergent Karsten Frandsen HRN
Seniorsergent Michael Larsen, FLV
Seniorsergent Ryan Christian Laier, FLV
Seniorsergent Hanne Lausen, FLV
Flyverspecialist Tage Sterup, FLV
Overkonstabel Henrik Baun Grubak, HRN
Overkonstabel Michael Laurits Nielsen, HRN
Assistent Liselotte Andersen, HRN
Sergent Erik Lauritz Jensen, FLV

BRONZEEM-

BLEM
Major Tage Løjborg-Nielsen, HRN
Major Niels Randløv, HRN
Kaptajn Kai Allan Vennike, HRN
Kaptajn Morten Niemann Kjelmann, HRN
Kaptajnløjtnant Per Storm, SVN
Seniorsergent Ole Gudtmann
Oversergent Michael Christensen, FLV
Oversergent Jan Jørgensen, FLV
Flyverspecialist Ole Andersen Feddersen, FLV
Oversergent Christian Munk, FLV
Oversergent Henrik Nielsen, HRN
Seniorsergent, Bent Christensen, HRN
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LANDSHOLDSDELTAGERE
CROSS COUNTRY:

Sergent K.B.Nielsen, HRN
Overkonstabel H.Wederkop Svane, HRN

FÆGTNING:

Menig B.V.Nielsen, HRN
Marinespecialist Rikke Bergmann, SVN
Menig S.E.Madsen, HRN

MILITÆR FEMKAMP:

Premierløjtnant Brian Adolfsen, HRN
Premierløjtnant-R A.Kienitz, HRN
Premierløjtnant-R A.-Chr.H.Salquist, FLV
Sergent Th.Jensen, HRN
Overkonstabel Henrik Lassen, HRN
Overkonstabel Peter Melvej, HRN

SØSPORT:

Premierløjtnant P.Kirkegaard, SVN
Premierløjtnant J.H.Lynge, SVN
Premierløjtnant M.Rasmussen, SVN

GULDMAN-

CHETKNAPPER

Oberst J.L.Mogensen, HRN
Oberst Orla Carl Kops, HRN
Oberstløjtnant Erling Jensen, FLV
Kaptajn Willi Rasmussen,HRN

SØLVMAN-

CHETKNAPPER

Materielforvalter Svend Erling Holm, HRN
Korporal Erik Thomsen, HRN
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 1999 har medvirket
ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
O Danmarks- og forbundsmesterskaber i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon) af
Skive Militære Idrætsforening
O Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp af
Dronningens Livregiments Idrætsforening
O Danmarks- og forbundsmesterskaber i feltsport af
Prinsens Livregiments Idrætsforening
19 forbundsmesterskaber under medvirken af:
-

Dronningens Livregiments Idrætsforening

Flugtskydning

-

Søværnets Idrætsforening Korsør

Svømning, volleyball, duathlon og
triathlon

-

Næstved Garnisons Idrætsforening

Fægtning, individuel

-

Tønder Garnisons Idrætsforening

Fodbold, indendørs

-

Vordingborg Garnison s Idrætsforening

Faldskærmsudspring

-

Jydske Dragonregiments Idrætsforening

Badminton og fægtning, hold

-

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup

Håndbold (M/K)

-

Prinsens Livregiments Idrætsforening

Håndbold Old Boys

-

Skive Militære Idrætsforening

Fodbold, udendørs (K)

-

Fredericia Garnisons Idrætsforening

Skydning, golf og fodbold,
udendørs (M)

-

Hjørring Garnisons Idrætsforening

Bordtennis

-

Søværnets Idrætsforening København

Atletik og Cross Country

-

Livgardens Idrætsforening

Tennis

-

Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Beachvolley

Endvidere er der – inden for boldspil – afviklet en række indledende kampe ved i alt 25 kvalifikations- og kredsstævner forud for ovennævnte finalestævner.
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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Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 1999
(Tallene i parentes er for 1998)
IDRÆTSGREN
Atletik
Badminton
Beachvolley (indført i 1999)
Bordtennis
Cross Country (indført i 1999)
Duathlon (indført i 1999)
Faldskærmsudspring
Feltsport
Flugtskydning
Fodbold – indendørs
Fodbold – udendørs
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Golf
Håndbold
Militær femkamp
Orienteringsbiathlon
Orienteringsbiathlon – stafet
Skydning
Svømning
Tennis
Triathlon
Volleyball

Individuel
122 (108)
178 (185)
98 (87)
75
23
28 (39)
115 (78)
148 (140)

43 (25)
107 (101)
67 (42)
77 (92)
142 (122)
75 (120)
40 (47)
18 (42)

DELTAGELSE
Hold
Idrætsforeninger
19 (18)
31 (38)
41
18
19 (20)
19
11
14 (13)
26 (18)
21 (23)
121 (99)
38 (33)
62 (66)
30 (37)
10 (14)
9 (15)
8 (14)
30 (30)
31 (30)
28 (23)
10 (11)
23 (19)
24 (19)
20 (19)
20 (22)
20 (20)
16 (14)
14 (17)
23 (20)
17 (17)

Der er således indført forbundsmesterskaber i beachvolley, Cross Country og duathlon – alle
idrætsgrene, som forbundet forventer vil blive særdeles populære. Udgået er udendørs håndbold.

Finalestævnet i håndbold arrangeret af Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
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BESTYRELSENS BERETNING
GENERELT
Forbundets mål
I løbet af 1997 udformede bestyrelsen følgende mål for forbundets virksomhed:
Fastholdelse af aktivitetsniveauet,
alt personel i forsvaret som medlem af en militær idrætsforening under DMI,
forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel,
indførelse/bortfald af idrætsdiscipliner i takt med udviklingen og
fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående forbund og specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.
Efterfølgende anføres, hvorledes DMI i løbet af 1999 har levet op til disse mål.
Fastholdelse af aktivitetsniveauet og indførelse/bortfald af idrætsdiscipliner i takt med
udviklingen
DMI har i 1999 ikke alene fastholdt aktivitetsniveauet, men også forøget dette, dog uden
nævneværdige ekstra udgifter for Forsvarskommandoen, som betaler forbundets finalearrangementer – 24 i alt i 22 forskellige idrætsgrene. DMI har imidlertid selv fået forøget udgifterne en del til det større antal præmier.
Udvidelserne er sket inden for følgende idrætter:
INDENDØRS FODBOLD er blevet udvidet med en veteranrække for spillere over 50 år.
UDENDØRS FODBOLD er forøget med en ældre Old Boys række for spillere over 40 år,
denne række og kvinderækken afvikles med 7-mands hold.
CROSS COUNTRY er efter et par forsøgsstævner blevet ophøjet til forbundsmesterskab i 5
rækker – en idrætsgren forbundet forventer vil ekspandere i de kommende år.
I forbindelse med forbundsmesterskabet i triathlon har der i de sidste par år været afholdt et
par forsøgsstævner i duathlon med god deltagelse.
DUATHLON er derfor blev ophøjet til forbundsmesterskab i 4 rækker.
UDENDØRS HÅNDBOLD er udgået, til gengæld er BEACHVOLLEY indgået, der efter et
enkelt år som forsøgsstævne er denne idrætsgren blevet ophøjet til forbundsmesterskab. En
idrætsgren, der ser ud til at blive særdeles populær, bl.a. fordi det er forholdsvis let at samle et
hold, som kun består af 3 spillere. Det skal også nævnes, at adskillige tjenestesteder har fået
etableret egne baner, som i stor udstrækning er blevet støttet med midler fra forbundets projektkonto.
Endelig og ikke mindst, så er ORIENTERINGSBIATHLON-STAFET af Danmarks IdrætsForbund blevet godkendt som DANMARKSMESTERSKAB i rækken ”Herrer/Damer 18-”
(H/D18-) – en stor cadeau til feltsportsudvalget for ihærdigt arbejde.
Der har ikke været afholdt invitations- eller forsøgsstævner i 1999 og der er ikke planlagt
stævner af denne art i 2000.
Alt personel i forsvaret som medlem af DMI og forbedrede idrætsmuligheder og –
betingelser for alt personel
DMI imødeså med optimisme udgivelsen af ”Direktiv for idrætsvirksomhed i forsvaret”, idet
dette direktiv stort set har åbnet mulighed for at civilt ansatte nu kan dyrke idræt og deltage i
forbundets arrangementer på lige fod med de militært ansatte.
Det må imidlertid konstateres, at der er sket en medlemstilbagegang i 1999 – en tendens der
med de kommende omstruktureringer og besparelser må forudses at fortsætte et par år endnu,
idet der naturligvis også bliver tale om nedlæggelse af idrætsforeninger.
Der skal imidlertid lyde en appel til de idrætsforeninger, som består, at de opretter populære
idrætsaktiviteter og forsøger at styrke de eksisterende, for på denne måde at rekruttere flere
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medlemmer. Der er stadigvæk mange ikke medlemmer blandt såvel civilt som militært ansatte.
På det kommende repræsentantskabsmøde vil DMI bestyrelse fremsætte et forslag om optagelse af hjemmeværnets frivillige personel som ordinære medlemmer af forbundets foreninger. Hvis dette vedtages og gennemføres kan der forventes en medlemsforøgelse i foreningerne, ligesom oprettelse af nye foreninger kan komme på tale.
Endelig skal nævnes, at DMI – i lighed med tidligere år – har støttet adskillige idrætsforeninger via projektfonden med midler til indførelse af nye idrætter, ”Åbent-Hus-arrangementer”,
beachvolleybaner samt ikke mindst det årlige ”Udviklingsstævne” for såvel begyndere som
øvede faldskærmsspringere.
Fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående forbund og specialforbund under
Danmarks Idræts-Forbund
DMI anser positionen som tværgående forbund udbygget med indførelsen af forbundsmesterskaber i beachvolley, Cross Country og duathlon – alle idrætsgrene, som er dækket af eksisterende specialforbund under DIF.
Udendørs håndbold er ganske vist nedlagt, men begrundelsen herfor er bl.a., at Dansk Håndbold Forbund ikke længere har dette efterhånden forældede spil på programmet.
Endelig og ikke mindst anses DMI position som specialforbund udbygget, idet der er indført
danmarksmesterskab i ORIENTERINGSBIATHLON – STAFET HERRER/DAMER 18-.
Andre forhold
Det må igen i år konstateres, at forbundets medlemmer (idrætsforeningerne) i stor udstrækning åbenbart har særdeles travlt i dagligdagen, idet det kniber gevaldigt med at leve op til de
få krav der stilles på det administrative område.
Medlemsregistrering.
På trods af meddelelse fra sekretariatet i DMI Information 4/99 og brev fra Danmarks IdrætsForbund (DIF) medio december om indsendelse af ”Skema til medlemsregistrering” i udfyldt
stand senest 31. januar 2000, så modtager sekretariatet mange henvendelser fra DIF om foreninger, som ikke har indsendt skemaet. Ved henvendelse fra DMI sekretariat lykkes det som
regel at få opsporet de ansvarlige for forglemmelsen og samtidig få lidt udsættelse af indsendelsen ved DIF.
I betragtning af, at det er denne registrering, der anvendes ved opgørelsen af såvel antal medlemmer, som antal idrætsforeninger i forbundet, og derved danner baggrund for DMI tildeling
af midler fra DIF, så er det særdeles vigtigt at foreningerne lever op til dette krav.
Indsendelse af årsberetning.
På given foranledning anmodes idrætsforeningerne om at indsende den i forbundets love § 8
nævnte årsberetning, indeholdende:
Kortfattet redegørelse om virksomheden,
fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasserer og sekretær,
foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer og telefonnummer,
mail-adresse.
foreningens årsregnskab.
DMI skal dog snarest underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse, postgiro-/bankkontonummer og telefonnummer, mail-adresse.
Ca. 15-20 af forbundets 62 foreninger efterkommer ovennævnte.
Tilmeldinger til stævner.
Disse tilmeldinger skal indsendes til DMI sekretariat og være udfyldt i overensstemmelse med
anvisningerne på tilmeldingsblanketten.
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Husk: GRAD/TITEL – SAMTLIGE FORNAVNE (skrevet helt ud) OG EFTERNAVN og der
hvor det er påkrævet også CPR nr. (6 første cifre).
Sørg også for at tilmeldingen indsendes til tiden.
Kontrol af deltageres alder og medlemskab.
På given foranledning skal gøres opmærksom på, at det er foreningernes pligt at kontrollere,
at de deltagere der tilmeldes forbundets arrangementer er opgivet med korrekt alder mv. samt
at de rent faktisk er ordinære medlemmer af foreningen. Hvis dette krav ikke overholdes, er
deltagelsen ulovlig og evt. vundne præmier mv. vil blive inddraget.
Udeblivelser
DMI idrætsarrangementer i 1999 blev ikke forskånet for udeblivelser af såvel hold som individuelle deltagere. Disse udeblivelser forårsager ofte ændringer i stævneafviklingen mv. i
sidste øjeblik og er derfor helt utilstedelige. De må nærmest betragtes som en hån mod arrangørerne, der sammen med udvalgene lægger et stort og uegennyttigt arbejde i at få de forskellige stævner afviklet planmæssigt.
Bestyrelsen ser særdeles alvorligt på problemet og der er skærpede sanktioner, i form af forhøjede bøder, i støbeskeen.
Forbundet skal endnu engang opfordre foreningerne til at være påpasselige med, at de idrætsudøvere man tilmelder, møder op til de forskellige arrangementer.
Der skal også lyde en appel til udvalg og arrangører om at sørge for, at der forud for de enkelte arrangementer er etableret en sikker afbudstelefon, således at idrætsudøverne kan melde
afbud, hvis de er blevet syge eller tjenstligt forhindre i sidste øjeblik.
DMI love og bestemmelser
Medio 1999 lykkedes det at få udsendt en revideret udgave af forbundets love og bestemmelser. I den anledning skal der lyde en tak til udvalgene, som i høj grad har medvirket og stort
set selv forfattet deres respektive afsnit i publikationen.
Økonomi
DMI kasserer vil på repræsentantskabsmødet 2000 gennemgå regnskabet for 1999. Enkelte
forhold skal dog trækkes frem her.
DMI økonomi baserer sig næsten udelukkende på støtte fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i
form af ”Tipsmidler” og fra Forsvarskommandoen (FKO) gennem støtten til finalearrangementerne. Den af idrætsforeningerne opkrævede kontingent går således ubeskåret til den enkelte idrætsforening – et forhold mange idrætsforeningsmedlemmer ikke er klar over.
DIF tilskud til DMI blev for DIF finansår 1999/2000 reduceret, dels på grund af en generel
reduktion, men også fordi idrætsforeningernes medlemstal faldt.
DIF redegørelsesbeløb til Udvikling/Forsøg/Omstilling (UFO) er reduceret lidt i 2000. Det
skal i den anledning erindres, at et antal foreninger ved årsskiftet 99/2000 har uforbrugte beløb stående hos DMI. Disse midler skal være forbrugt senest april 2000 – ellers bliver de inddraget.
I 1999 videreførte FKO støtten til forbundet med en lille reduktion i forhold til 1998. DMI
accepterede dette – havde ikke andet valg. De planlagte aktiviteter blev også gennemført på
tilfredsstillende vis, men ikke uden økonomiske vanskeligheder. Der var ganske simpelt brugt
for mange midler på adskillige af finalestævnerne. Største enkeltpost var indkvartering, men
også vedligeholdelse og køb af materiel til idrætsanlæg mv. belastede budgettet.
Således foranlediget har DMI overfor udvalg/arrangører indskærpet, at indkvartering skal ske
på billigste måde – pt. ca. kr. 50,- pr. person pr. nat. Såfremt dette ikke er muligt skal der arrangeres underbringelse i gymnastiksal eller lignende, hvor deltagerne selv skal medbringe
sovepose. Endvidere indskærpes over for arrangørerne, at det er de enkelte tjenestesteders
pligt, at sørge for at deres idrætsanlæg er i forsvarlig og brugbar stand.
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I 2000 er der – som sikkert alle er bekendt med – indført et nyt økonomisystem og DMI har af
FKO fået tildelt INTERN ORDRE NR. på hvert finalestævne til anvendelse af arrangerende
udvalg/idrætsforening.
ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
Der var følgende ændringer i DMI styrelsesorganer i 1999.
Bestyrelsen
På repræsentantskabsmødet 1999 besluttedes det – på indstilling fra bestyrelsen, at reducere
antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 23 til 15. Dette tiltag og andre forhold, såsom pensionering mv. betød, at 9 personer forlod bestyrelsen.
DMI siger endnu engang tak for indsatsen til følgende bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter:
Oberstløjtnant E.Jensen, FLV
Oberstløjtnant J.E.Nielsen, HRN
Major E.N.Lykkebo, HRN
Major B.Sørensen, HRN
Major P.C.Petersen, FLV
Major K.Wagener, HRN
Orlogskaptajn K.B.Jensen, SVN
Kaptajn K.H.Lavesen, HRN
Premierløjtnant J.Pihl, ROID, HRN
Seniorsergent M.Petersen, HRN
Major O.Blyme, HRN
Major H.J.Damsgaard, FLV
Orlogskaptajn S.M-Madsen, SVN
Premierløjtnant E.Bertelsen, ROID, HRN
DMI byder velkommen til:
Oberstløjtnant F.Jensen, HRN, der er indtrådt som formand for Boldspiludvalg I.
Orlogskaptajn P.E.Thyland, SVN.
Premierløjtnant J.Pihl, ROID, HRN
Seniorsergent J.Andersen, SVN
Oberstløjtnant G.Ildor, FLV
Amatør- og Ordensudvalget
DMI siger tak for indsatsen til kommandør C.Høgh, SVN, og velkommen til:
Kontreadmiral P.B.Sørensen, SVN og generalmajor K.E.Rosgaard, FLV
Øvrige udvalg
DMI siger tak for indsatsen til følgende medlemmer, som er udtrådt i løbet af 1999.
Kommandør C.Høgh, SVN (hæderstegnsudvalget) og oberstløjtnant E.Jensen, FLV (lovudvalget), og velkommen til:
Kontreadmiral P.B.Sørensen, SVN (hæderstegnsudvalget) og major H.G.B.Jensen, FLV (lovudvalget).
Følgende ledelsesmøder er afholdt i 1999:
1 repræsentantskabsmøde
4 bestyrelsesmøder
10 forretningsudvalgsmøder
Amatør- og Ordensudvalget havde ingen sager til behandling.
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Dopingudvalget har heller ikke haft sager til behandling, der har dog været kontrol af landsholdsdeltagere, som er fundet OK, men uden medvirken af DMI Dopingudvalg.
Idrætsudvalgene
På repræsentantskabsmødet 1999 besluttedes det – på indstilling fra bestyrelsen, at reducere
antallet af idrætsudvalg fra 8 til 6.
Denne reduktion har ikke indvirket negativt på arbejdet i udvalgene, der som i tidligere år – i
snævert samarbejde med arrangørerne – har ydet en stor indsats med at planlægge, tilrettelægge og gennemføre DMI omfattende stævnevirksomhed.
Samarbejdet mellem DMI sekretariat og arrangørerne/udvalgene har fungeret smidigt, upåklageligt og hurtigt, bl.a. fordi Forsvarets Interne Intra Net (FIIN) benyttes flittigt til udveksling af input til stævneindbydelser og –programmer mv.. I den forbindelse skal også nævnes
sekretariatets ”dosmerseddel”, som sendes til de forskellige personer, der er impliceret i
stævnerne.
DMI siger tak for indsatsen til følgende idrætsudvalgsmedlemmer, som er udtrådt i løbet af
1999.
Major K.Wagener, HRN (formand boldspiludvalget)
Chefsergent K.L.Z.Bertelsen, FLV (golf)
Kaptajn C.Brender, HRN (fodbold)
Major K.Willadsen, FLV, ROID (feltsport)
Kaptajnløjtnant L.M.Petersen, SVN (feltsport)
Major B.Sørensen, HRN (formand fægteudvalget)
Seniorsergent M.Buhl, HRN (kvindeidrætsudvalget)
Oversergent L.Nøddegaard, FLV (kvindeidrætsudvalget)
Premierløjtnant M.Rasmussen, HRN (kvindeidrætsudvalget)
Premierløjtnant M.Martens, SVN (kvindeidrætsudvalget)
Overkonstabel O.Steen Hansen, HRN (kvindeidrætsudvalget)
DMI byder velkommen til følgende nye idrætsudvalgsmedlemmer:
Major C.Pieler, FLV (golf)
Premierløjtnant J.Skovgaard, HRN (volleyball)
Premierløjtnant M.Henningsen, FLV (volleyball)
Seniorsergent E.N.Nielsen, HRN (håndbold)
Oversergent M.A.Sabroe, HRN (håndbold)
Oversergent J.Møller, HRN (feltsport)
Kaptajn J.Thymann Nielsen, HRN (feltsport)
Kaptajn M.Rasmussen, HRN (feltsport)
Kaptajn U.B.Molter, HRN (flerkamp)
Kaptajn H.H.Blumensaadt, HRN (fægtning)
Kaptajn S.G.Brevadt, HRN (svømning)
Seniorsergent F.H.Andersen, HRN (skydning)
Lovudvalget
Udvalget har behandlet forslag til love for idrætsforeningerne og ikke mindst medvirket ved
henvendelser vedr. fortolkningen af DMI love og bestemmelser.
Ved ændringer af idrætsforeningernes love, opfordres foreningerne til at indsende ændringsforslagene til lovudvalget inden forelæggelse på de lokale generalforsamlinger, således at
DMI godkendelse kan indhentes forud.
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DIF – TEAM DANMARK – DIF SPECIALFORBUND – IDRÆTSMÆRKET
DMI har i 1999 haft et godt samarbejde med DIF, mest på det administrative område, i form
af resultatformidling, stævnekalender mv.
TEAM DANMARK følger naturligvis DMI arbejde inden for militær femkamp meget nøje og
her har resultaterne været så gode, at støtten fra 1999 ikke alene er fastholdt, men også udvidet.
DMI samarbejde med Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Fægte-Forbund foregår næsten
kun på det administrative område, hvorimod mange af forbundets foreninger samt ikke mindst
feltsports- og fægteudvalget har et fortrinligt samarbejde med de to forbund.
DMI er fortsat B-medlem af IDRÆTSMÆRKET sammen med Danmarks Gymnastik Forbund, Dansk Handicap Idræts Forbund, Dansk Politi-Idræts Forbund og Beredskabsstyrelsen.
DMI har støttet Idrætsmærket med kr. 20.000,- i hvert af de sidste 3 år. Fra og med 2000 ydes
kun det ordinære tilskud på kr. 5.000,-. Major Bjarne Sørensen er fortsat forbundets repræsentant og er formand for Idrætsmærkets ideudvalg.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI Information er udkommet med 4 numre, som alle er med omslag i farver. Bladet indeholder – som tidligere år – omtale af forbundets finalearrangementer, forfattet af forretningsudvalgets repræsentanter. Med en enkelt undtagelse er alle finaler omtalt positivt.
Sekretariatet har også benyttet DMI Information til formidling af meddelelser mv., ligesom
der har været indslag fra idrætsudøvere og annoncering af forskellige idrætsarrangementer
mv.
”DMI Organisations- og Aktivitetskalender” er videreført.
”DMI Stævnekalender 2000” blev – takket være godt arbejde af arrangører og udvalg – udsendt ultimo juli. Et tiltag, som ønskes videreført, idet det giver idrætsforeningerne mulighed
for at budgettere og planlægge det kommende års aktiviteter.
DMI er ikke på internettet, det kommer måske. Foreløbig satses på en hjemmeside på Forsvarets Interne Intranet (FIIN), idet det primært er medlemsforeningerne, der har behov for information fra forbundet.
Sekretariatet har i øvrigt opfordret foreningerne til at melde sig med adresser på FIIN, så forbundet ad den vej kan udsende indbydelser til stævner mv. og herved spare porto. Hidtil har
23 forbundsmedlemmer meldt sig og nettet anvendes også flittigt af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
VISIONSKONFERENCEN
Med det formål at fremsætte forslag til DMI udvikling, herunder samarbejde og integration
med den øvrige idrætsvirksomhed i forsvaret, bebudede forbundets bestyrelse på sidste års
repræsentantskabsmøde, at der i løbet af eftersommeren skulle afholdes en visionskonference.
Til varetagelse af forarbejdet nedsatte forbundet, under ledelse af DMI næstformand, major
I.B.Skov, ”Arbejdsgruppen vedr. DMI visionskonference” (AGVI), som med støtte fra major
K.E.Søndergaard fra Forsvarets Center for Lederskab udarbejdede oplæg (spørgsmål) til konferencens deltagere.
Konferencen afvikledes torsdag den 16. september aften og fredag den 17. september med
deltagelse af repræsentanter fra 21 idrætsforeninger, Forsvarskommandoen, de operative
kommandoer, Forsvarets Gymnastikskole og forbundets bestyrelse.
Konferencen forløb godt med indlæg torsdag aften af chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant O.H.-G.Hoff, som orienterede om forsvarets idrætspolitik og ”Direktiv for idrætsvirksomhed i forsvaret” – et spændende og særdeles positivt indlæg. Formanden for DMI, oberst
N.O.Jensen orienterede om forbundets organisation og aktiviteter – et indlæg, der primært
belyste forbundets hverdag og som sikkert besvarede nogle af deltagernes spørgsmål desangående.
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Den arbejdsmæssige del af konferencen afvikledes om fredagen og alle deltagere arbejdede
seriøst med de forud for konferencen stillede spørgsmål mv. Deltagerne gav også udtryk for at
de fandt konferencen positiv og tidspunktet for afholdelsen velvalgt.
I december måned udsendte forbundet ”Visionskonference 1999 Rapport” til alle deltagere
samt forbundets medlemmer m.fl.
Sammen med rapporten fremsendte forbundet følgende bestyrelsesbeslutning om opfølgning:
O Medlemskredsen.
O Optagelse af hjemmeværnets frivillige personel.
DMI har rettet henvendelse til Hjemmeværnskommandoen (HJK) om tilkendegivelse af, om
HJK kan støtte optagelsen af hjemmeværnets frivillige personel som ordinære medlemmer af
forbundet.
O Optagelse af civilt personel, som tidligere har haft tilknytning til forsvaret. (”en gang
DMI-medlem, altid DMI-medlem”).
Ingen umiddelbar opfølgning, emnet sættes evt. på dagsordenen, mhp. høring, ved det kommende repræsentantskabsmøde.
b. Regionsinddeling og centre.
O Udpege regioner og centre for fremtidig idrætsvirksomhed.
c. Stævnevirksomhed.
O DMI finalestævner med flere idrætsgrene samtidigt.
O Udarbejdelse af kapacitetsoversigter (idrætsudvalg medinddrages heri).
O Nedsættelse af DMI koordinationsudvalg for stævnevirksomhed.
Aktiv deltagelse i og prægning af arbejdet i ”Arbejdsgruppen vedrørende for svarets
idrætsvirksomhed”, som er nedsat af Forsvarets Idrætsudvalg.
Til varetagelse af forslagene i pkt. b. og c. har DMI nedsat et udvalg bestående af forbundets
udvalgsformænd, næstformand, kasserer og generalsekretær.
d. Organisation og struktur.
O Forenkling af strukturen, herunder DMI struktur.
Den nuværende struktur er ny og bør fortsætte indtil videre.
O Nedsættelse af DMI eliteudvalg.
O Tilsikre forbindelsen mellem DMI udvalg og respektive landshold.
Der nedsættes et eliteudvalg til varetagelse af ovennævnte opgave. Udvalget skal bl.a. bestå
af udvalgsformændene for feltsport og flerkamp samt forretningsudvalgsmedlem, MJ
P.Farver og forbundets næstformand.
O Forsvarskommandoens (Forsvarets Idrætsudvalg), Forsvarets Gymnastikskoles,
de operative kommandoers og DMI fremtidige roller og ansvarsfordeling revurderes.
Tages op når det nye Forsvarsakademis og Forsvarsstabens fremtidige struktur er afklaret.
e. Ydelser, transport, frihed mv.
O Bestemmelseskomplekset forenkles og klarificeres.
Der nedsættes et udvalg med bl.a. forretningsudvalgsmedlem, SSG Margit Buhl og bestyrelsesmedlem, OK P.E.Thyland som medlemmer.
f. Fremtidige idrætsaktiviteter og sociale netværk.
O Opbakning til projekt SUND KASERNE.
Forbundet støtter allerede dette projekt og vil fortsat gøre det.
O Nedsættelse af idéudvalg.
O Nedsættelse af medieudvalg.
Nedsættelsen af disse udvalg stilles lidt i bero, idet der pt. primært skal gøres noget ved visionskonferencens øvrige forslag.
Efterhånden som ovennævnte tiltag iværksættes vil idrætsforeningerne blive informeret, bl.a.
gennem ”DMI-Information”.
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GLIMT FRA VISIONSKONFERENCEN
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KOORDINATIONSUDVALGET
Det af bestyrelsen nedsatte koordinationsudvalg afholdt sit første møde den 15. december
1999. Udvalgets opgaver mv. er som følger:
Formål
Med det formål at varetage den overordnede koordination af planlægning og tilrettelæggelse
af Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) samlede idrætsvirksomhed samt ressourcestyring af
samme har DMI nedsat et koordinationsudvalg.
Opgaver
På baggrund af ovenstående formål skal udvalget varetage følgende opgaver:
- Fremsætte forslag vedr. udvalgenes budgetfastsættelse samt foretage budgetkontrol af
samme.
- Fremsætte ændringsforslag til bestemmelserne for DMI stævnevirksomhed.
- Udpege regioner/centre/tjenestesteder i f.m. afvikling af DMI stævnevirksomhed.
- Udarbejde kapacitetsoversigt.
- Fastsætte retningslinier for udvalgenes opgaver i f.m. planlægning, tilrettelæggelse og
gennemførelse af DMI idrætsvirksomhed.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af:
- Formand (DMI næstformand).
- Sekretær (DMI generalsekretær).
- DMI kasserer.
- DMI udvalgsformænd.
Kompetence
Udvalgets beslutninger skal forelægges DMI forretningsudvalg/bestyrelse til godkendelse.
Mødefrekvens
Udvalget kan samles efter behov. Som udgangspunkt planlægges der på 2 årlige møder (forår/efterår).
ELITEUDVALGET
Det af bestyrelsen nedsatte eliteudvalg afholdt sit første møde den 19. januar 2000. Udvalgets
opgaver mv. er som følger:
Formål
Formålet med DMI eliteudvalg er at varetage forbundets interesser og sagsbehandling vedrørende elitens forhold, herunder udviklingen af samme inden for de idrætsgrene hvor DMI er
aktiv.
Med dette som det overordnede formål skal udvalgets arbejde prioriteres omkring de idrætsgrene, hvor DMI har status som specialforbund (Militær femkamp, feltsport og orienteringsbiathlon).
Opgaver
På baggrund af ovenstående formål er eliteudvalget pålagt følgende opgaver:
O
Sagsbehandling vedr. de idrætter, hvor DMI har status som specialforbund, herunder:
O
Forhold for eliten, landshold,
O
varetage DMI interesser over for Danmarks Idræts-Forbund (DIF),
O
varetage DMI interesser over for Team Danmark,
O
deltagelse i internationale mesterskaber/arrangementer i udlandet (i samarbejde med
DMI øvrige udvalg),
O
afvikling af internationale arrangementer i Danmark (i samarbejde med DMI øvrige
udvalg),
O
økonomisk støtte (sponsorater m.v.),
O
uddannelser, kursusaktivitet samt udviklingsarbejde.
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O
Forbindelsesled mellem DMI og Forsvarets Gymnastikskole m.h.t. eliten/-landshold.
O
Generel støtte til DMI øvrige udvalg m.h.t. elitearbejde, herunder udvikling af samme.
O
Disponering af DMI økonomiske midler afsat til udvalgets opgaver.
Handleplan og kompetence
Ud fra de definerede opgaver er udvalget forpligtiget til at udarbejde en handleplan for ét kalenderår af gangen. Handleplanen skal indeholde opgaver, prioriteringer og aktiviteter, og den
godkendes for ét år af gangen af DMI bestyrelse (november måned). På baggrund af denne
godkendelse fastlægges udvalgets budget.
En godkendelse af handleplanen giver eliteudvalget kompetence til at foretage de nødvendige
dispositioner, for at planen efterleves.
M.h.t. opgaver/emner der ikke indgår i handleplanen, men som sagsbehandles af eliteudvalget, skal forslag til afgørelse indstilles til DMI bestyrelse/forretningsudvalg, der tager endelig
beslutning.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af en formand, der udpeges af DMI bestyrelse, samt op til 5 øvrige medlemmer. De øvrige medlemmer godkendes ligeledes at bestyrelsen, idet det skal sikres, at de
idrætsgrene, hvor DMI har status som specialforbund, er repræsenteret. Forsvarets Gymnastikskole indbydes til at have én repræsentant i udvalget.
Mødefrekvens
Udvalget kan samles efter behov. Som udgangspunkt planlægges der på 3 årlige møder.
Administrative forhold
Henvendelser til udvalget foregår via formanden, der indledningsvis også fungerer som sekretær.
Der udarbejdes referater fra udvalgets møder. Som supplement til disse påhviler det dog altid
formanden at holde såvel bestyrelse som forretningsudvalg orienteret om udvalgets arbejde og
dispositioner.
SEKRETARIATET
Uagtet de lidt knubbede ord under afsnittet ”Andre forhold”, så har sekretariatet oplevet et
særdeles godt samarbejde med foreningerne, primært de foreninger, som har arrangeret stævner for DMI.
Sekretariatet og især idrætsforeningerne er også i 1999 blevet støttet af Elly Due, som varetager foreningernes kontingentregnskab på særdeles flot vis. Hjertelig tak for det Elly!!
Regnskabsfunktionerne er også blevet varetaget uden problemer og på særdeles professionel
vis af Hanne Puggaard. Hjertelig tak for det Hanne!!
Endelig skal nævnes, at samarbejdet med det af forbundet gennem mange år benyttede revisionsfirma har fungeret upåklageligt.
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FORBUNDSMESTRE
ATLETIK
100 m løb (SEN)
100 m løb (VET)
100 m løb (K)
400 m løb (SEN)
1500 løb (SEN)
1500 m løb (VET)
1500 m løb (K)
5000 m løb (SEN)
5000 m løb (VET)
3000 m løb (K)
4 x 100 m
1000 m stafetløb
Højdespring
Længdespring (SEN)
Længdespring (K)
Håndgranatkast (SEN)
Håndgranatkast (K)
Kuglestød (SEN)
Kuglestød (K)
Spydkast (SEN)
Diskoskast (SEN)

KT Peter Kaplers
KN Anders F.Mathiesen
MG Line Hartmann
KT Peter Kaplers
OKS H.R.Enevoldsen
OKS Henrik W.Svane
SG Ann-Sofie Eriksen
OS Aksel Nielsen
OKS Henrik W.Svane
SG Ann-Sofie Eriksen
Hærens Officersskoles Idrætsforening
Hærens Officersskoles Idrætsforening
KN Henrik Beier-Christensen
KS B.Nielsen
KTFM Marie Mikkelsen
SG D.Jensen
KTFM Marie Mikkelsen
OKS P.D.Andersen
KTFM Marie Mikkelsen
SG Thomas Jensen
OKS P.D.Andersen

BADMINTON
Senior, single
Senior, double
Old Boys, single
Old Boys, double
Veteran, single
Veteran, double
Super veteran, single
Super veteran, double
Dame, single

MG K.Langbak
MG K.Langbak/MG A.A.Larsen
FSPC H.Gundsø
SSG N.E.Kofoed/FSPC H.Gundsø
SSG T.I.Ibsen
SSG T.I.Ibsen/SSG P.N.Johnsen
KK L.Kure
KK L.Kure/KL J.Cortsen
OKS H.Broberg
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HOI
HSPSI
SLGI
HOI
JDRI
SMI
BVI
BVI
SMI
BVI

VGI
JDRI
BVI
JDRI
BVI
JDRI
BVI
BVI
JDRI

DRLRI
DRLRI
IFS
IFS
IFK
IFK
SIF/KBH
SIF/KBH
SLGI
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Dame, double
Mixed double

CIV E.M.Pedersen/CIV C.Kofoed
OS B.Vejdiksen/CIV E.M.Pedersen

BEACHVOLLEY
Damer
Herrer

Fredericia Garnisons Idrætsforening
Hærens Officersskoles Idrætsforening

BORDTENNIS
Senior, single
Senior, double
Senior, hold
Old boys, single
Old boys, double
Old boys, hold
Veteran, single
Veteran, double
Veteran, hold
Dame, single

J.Overgaard
J.Overgaard/Petersen
Hærens Logistikskoles Idrætsforening
O.V.Jørgensen
K.E.Hansen/I.H.Larsen
Idrætsforeningen for Flyvestation Vandel
F.Jensen
K.Rasmussen/F.Storm
Søværnets Idrætsforening København
M.Nielsen

CROSS COUNTRY
8 km, mænd 0-34 år
4 km, mænd 35-42 år
4 km, mænd 43-49 år
4 km, mænd 50 år4 km, kvinder

KS Brian Daasbjerg
SSG Johnni Ernst
OKS Peter Emtekjær
SSG Freddie Nielsen
SG Ann-Sofie Eriksen

FALDSKÆRMSUDSPRING
Individuel, klasse I
OS Lars Bo Willumsen
Hold, præcision
Jægerkorpsets Idrætsforening
Individuel, klasse II
OS Per Norup
Formation Cup
Jægerkorpsets Idrætsforening

BVI

IFAA
IFAA
TRRI
LVGI-Ø
HLSI
SIF/KBH
IFK

JDRI
HSPSI
JDRI
DRLRI
BVI

DRLRI
JGKI

FELTSPORT
Senior, individuel
Yngre Old boys, individuel
Ældre Old boys, individuel
Kvinder, individuel
Senior, hold
Yngre Old boys, hold
Ældre Old boys/vet., hold

Jens Peder Jensen
HAGI
Kresten Mandøe
VGI
Per Søgaard
ROID/F
Hanne Lausen
IFK
Reserveofficersforeningen i Danmark Københavns Kreds
Idrætsforeningen for Flyvestation Vedbæk
Reserveofficersforeningen i Danmark Fyns Kreds

FLUGTSKYDNING
Mesterrækken, individuel
Mesterrækken, hold
Veteraner, individuel

OKS N.C.Nielsen
Idrætsforening for Flyvestation Aalborg
CSG J.E.Maul

FODBOLD
Indendørs, senior
Indendørs, yngre Old Boys
Indendørs, ældre Old Boys

Dronningens Livregiments Idrætsforening
Idrætsforeningen for Flyvestation Karup
Idrætsforeningen for Flyvestation Aalborg
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Indendørs, veteraner
Indendørs, kvinder
Udendørs, senior
Udendørs, Old Boys
Udendørs, ældre Old Boys
Udendørs, kvinder

Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup
Søværnets Idrætsforening København
Næstved Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen for Flyvestation Aalborg
Hjørring Garnisons Idrætsforening
Fredericia Garnisons Idrætsforening

FÆGTNING
Kårde, senior individuel
Kårde, kvinder individuel
Kårde, hold

PL H.O.Nielsen
OKS H.Villa
Bornholms Værns Idrætsforening

HLSI
SLGI

GOLF
Herrer, individuel
Ungsenior, individuel
Senior, individuel
Damer, individuel
Herrer/damer, hold
Senior/ungsenior, hold

Jesper K.Nielsen
Jens Allan Schou Jørgensen
Helge Adam Møller
Kit Vibe-Hastrup
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Idrætsforeningen for Flyvestation Karup

VGI
IFK
NGI
IVG

HÅNDBOLD
Senior
Kvinder
Old Boys

Livgardens Idrætsforening
Idrætsforeningen for Flyvestation Karup
Stævnet erklæret ugyldigt.

MILITÆR FEMKAMP
Individuel, mænd
Individuel, Old Boys
Individuel, kvinder
Hold, mænd

KS Brian Daasbjerg
OS Jørgen Pehrson
PL-R Camilla Flarup
Jydske Dragonregiments Idrætsforening

ORIENTERINGSBIATHLON
Senior, individuel
Yngre Old Boys, individuel
Ældre Old Boys, individuel
Veteraner, individuel
Kvinder Individuel
Senior, hold
Old Boys/veteran, hold
STAFET
Senior M/K 18
Old Boys/-Girls
SKYDNING
Pistol, individuel
Pistol, hold
Gevær, individuel
Gevær, hold
Feltskydning, individuel
Feltskydning, hold

JDRI
JGKI
IFK

Ulrik Staugaard
ROID/KK
J.P.Jensen
HAGI
C.V.Jensen
HOI
Peter Rude
ROID/KK
OKS Krista B.Jakobsen
TGI
Reserveofficersforeningen i Danmark Københavns Kreds
Idrætsforeningen for Flyvestation Vedbæk
Jægerkorpsets Idrætsforening
Idrætsforeningen for Flyvestation Vedbæk

SSG Finn Damkjær
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
OKS Kim Knudsen
Prinsens Livregiments Idrætsforening
OKS-l Carl Erik Sander
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
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Grovpistol, individuel
Grovpistol, hold
Grovpistol, hurtigskydning indv.
Grovpistol, hurtigskydning hold
Sportspistol (K), individuel
Sportspistol (K), hurtigskydning
individuel
Standardgevær, individuel
Standardgevær, hold
Standardgevær, hurtigskydning,
individuel
Standardgevær, hurtigskydning,
hold

SSG Finn Damkjær
Søværnets Idrætsforening Korsør 1
SG Thomas Trap
Søværnets Idrætsforening Korsør 1
SG Dorte Thorsen
OS M.-B. Seehusen
SG Henning Møller
Fredericia Garnisons Idrætsforening
OKS-1 Jette F.Andersen

IFS
SIF KOR
VIF
VIF
PLRI
FAGI

Fredericia Garnisons Idrætsforening

SVØMNING
100 m fri svømning (M)
100 m fri svømning (K)
100 m rygsvømning (M)
100 m rygsvømning, Old Boys I
100 m rygsvømning, (K)
100 m brystsvømning (K)
100 m brystsvømning, Old Boys I
100 m medley Old Boys I
100 m medley (K)
100 m butterfly (M)
200 m medley (M)
200 m brystsvømning (M)
200 m fri (M)
50 m fri (M)
50 m fri, Old Boys I
50 m fri, Old Boys II
50 m fri (K)
50 m butterfly, Old Boys I
50 m rygsvømning, Old Boys II
50 m brystsvømning, Old Boys II
50 + 50 m fri bjærgning (M)
50 + 50 m fri bjærgning, Old Boys I
50 + 50 m fri bjærgning, Old Boys II
50 + 50 m fri bjærgning (K)
4 x50 m holdmedley
4 x 50 m fri holdkapsvømning

FLKS J.Tetzschner
CIV Tinna Lythje
FLKS J.Tetzschner
OS A.H.Stenum
CIV Tinna Lythje
V.M.Esmann
OS A.H.Stenum
OS A.H.Stenum
CIV Tinna Lythje
FLKS T.Tetzschner
SG Dahl
C.Klint
FLKS J.Tetzschner
SG Peter Nyboe
OS Brian V.Olesen
OS J.Balle
CIV Tinna Lythje
OS A.H.Stenum
MJ J.Nordby
KN S.G.Brevadt
C.Klint
OKS P.Melvej
OS J.Balle
CIV Tinna Lythje
Dronningens Livregiments Idrætsforening
Dronningens Livregiments Idrætsforening

TENNIS
Herre senior, single
Herre senior, double
Old Boys, single
Veteran, single

T.Kristensen
M.P.Herforth/S.K.Graakjær
J.H.Christiansen
O.M.Hansen
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IFV
DRLRI
IFV
JDRI
DRLRI
HLSI
JDRI
JDRI
DRLRI
IFV
IFO
HLSI
IFV
DRLRI
DRLRI
IFAA
DRLRI
JDRI
HOI
HLSI
HLSI
JDRI
IFAA
DRLRI

HOI
NGI
VGI
GI
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TRIATHLON
Senior, individuel
Senior, hold
Old Boys, individuel
Veteraner, individuel

Nicholai Just
Søværnets Idrætsforening København
MATM Jan Kingo Hansen
KN Varny S.Vestergaard

DUATHLON
Senior, individuel
Senior, hold
Old Boys, individuel
Veteran, individuel

Kim Nielsen
Ringsted Garnisons Idrætsforening
OKS Henrik W.Svane
Klaus K.Christiansen

VOLLEYBALL
Herrer
Damer

Hærens Officersskoles Idrætsforening
Fredericia Garnisons Idrætsforening

IFO
SIF KBH
HOKI

Passage af ”Krybetråden” ved Danmarks- og forbundsmesterskaberne i
militær femkamp, arrangeret af Dronningens Livregiments Idrætsforening
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SMI
DRLRI
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BOLDSPILUDVALG I
BADMINTON v/major Torben L.Jensen
Forbundsmesterskaberne blev som tidligere år afviklet over 3 runder bestående af 4 kvalifikationsstævner, 2 kredsstævner og 1 finalestævne, der blev spillet tirsdag den 23. marts 1999
med Jydske Dragonregiments Idrætsforening som arrangør. For at begrænse antallet af stævner for den enkelte spiller blev rækkerne, i størst mulig udstrækning, først påbegyndt ved
kredsstævnerne.
Turneringerne blev afviklet efter de samme principper som i 1998, hvilket betyder, at puljeprincippet blev anvendt i alle rækker ved finalestævnet og i det omfang tilmeldingerne tillod det ved kvalifikations- og kredsstævnerne. Den indførte B-række i herre seniorrækkerne blev ligeledes
gennemført med mulighed for at de 2 bedste fra ØST og VEST i single
og double fik tilbudt muligheden af at deltage i finalestævnet og kæmpe
mod A-rækkespillerne. Denne model medførte dog uhensigtsmæssigt
mange kampe for bedste seniorspillere og vil blive søgt ændret.
Deltagerantallet var ca. det samme som i 1998, idet der dog var sket en væsentlig forskydning
i antallet af tilmeldte til fordel for VEST. Der blev ved finalestævnet spillet i de 11 normale
rækker, idet herre seniorrækkerne var udvidet med de kvalificerede B-rækkespilllere, der ønskede at deltage. Antallet af tilmeldte singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
74
104
178

Doubler
64
76
140

I alt
138
180
318

BORDTENNIS v/major Kaj Ove Bendixen
Forbundsmesterskaberne i BORDTENNIS blev i 1999 afviklet den 4.-5. marts i Hjørring med
Hjørring Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Stævnet blev åbnet af kommandanten for Hjørring Garnison, oberst B.B.Nielsen.
Stævneledelsen under ledelse af Arne Nielsen havde gjort et godt og grundigt forarbejde, således at alle forudsætninger for et godt og gnidningsfrit forløb var til stede. Desværre fik den
udmærkede plan lidt ridser i lakken indledningsvis, da både udeblivelser og sidste øjebliks
afbud medførte en del omrokeringer i planen, en arbejdsbyrde og ”opførsel” som er helt urimelig overfor den arrangerende idrætsforening (og øvrige deltagere). Tendenser i retning af ovennævnte kedelige episode har vi i
bordtennis heldigvis indtil nu været forskånet for og vil derfor heller ikke betegne ”episoden” som en tendens, men som et enkeltstående tilfælde og samtidig henstille til alle idrætsforeningerne om at
være meget omhyggelige i forbindelse med tilmeldingerne til stævnerne.
Er de rigtige personer spurgt?
Er der koordineret med AKOS?
Er kommandovejen fulgt? o.s.v.
Trods de føromtalte ridser lykkedes det Arne Nielsen med god hjælp af konkurrencelederne
Jan Claus Hansen og Ole Lauridsen at afvikle stævnet på en god og professionel måde - godt
gået!!

- 25 -

DMI ÅRSBERETNING 1999
På deltagersiden må vi konstatere en utrolig ”stærk” og loyal opbakning i Old Boys- og veteranrækkerne, at de fleste spillere kender hinanden gør kun oplevelsen større, ikke én eneste
bold foræres væk til modstanderen, der kæmpes til det yderste.

Senior- og damerækkerne har i de sidste par år været en ”smule” ustabile, hvad deltagerantal
angår. En af årsagerne ved vi skal findes i udsendelserne til vore enheder mod syd og deraf
følgende øgede arbejdsbyrder for de tilbageværende (kan måske ikke (så godt) undværes i den
daglige tjeneste). Derfor er det vigtigt at starte sin planlægning så tidligt som muligt, d.v.s. når
DMI stævnekalenderen udkommer.
Forbundsmesterskaberne 1999 blev afviklet med et deltagerantal på 98, fordelt på følgende
rækker:
Single
Double
Hold
56
26
27
Senior
17
9
9
Old Boys
18
5
4
Veteran
4
Dame
I ALT
95
40
40
Afslutningsvis vil bordtennisudvalget gerne takke såvel nye som gamle kæmper og i særdeleshed Hjørring Garnison Idrætsforening for endnu et såvel sportsligt som kammeratligt velgennemført arrangement.
På udvalgets vegne og med venlig hilsen - Kaj Ove Bendixen. Bordtennisspiller..

GOLF v/major Claus Pieler
Forbundsmesterskaberne i golf blev igen afviklet på henholdsvis Golfklubben Lillebælts i
Middelfart og Fredericia Golf Clubs baner den 26. og 27 august med Fredericia Garnisons
Idrætsforening som arrangør og med indkvartering på Ryes Kaserne i Fredericia. Stævnet
blev åbnet af chefen for Telegrafregimentet, oberst S.E. Plum.
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Det største antal deltagere nogensinde, i alt 107 fra 30 idrætsforeninger.
Fordelt med 8 i dame-, 19 i senior-, 41 i ungsenior- og 39 i herrerækken. 15
hold fra 14 idrætsforeninger deltog i holdmesterskabet for damer/herrer, og
23 hold fra 14 idrætsforeninger deltog i holdmesterskabet for ungsenior/senior.
Dette års mesterskab blev afviklet næsten, som det plejer, under skiftende
vejrbetingelser – overskyet med regn og blæst på førstedagen og opklaring
med sol og blæst på andendagen. I år var der nogen kamp om mesterskabet
i herre- og ungseniorrækken. Således blev herrerækken vundet af Jesper
K.Nielsen, Vordingborg Garnisons Idrætsforening på flotte 147 slag, 2 slag
foran runner up Henrik Madsen, Søværnets Idrætsforening Korsør.
I ungseniorrækken var kampen endnu tættere. Den blev først afgjort på et af de sidste huller
med 1 slags forskel, til fordel for Jens Allan Schou Jørgensen, Idrætsforeningen Flyvestation
Karup foran Jørn Berthelsen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup - scoren var 155 slag.
Damerækken blev igen i år vundet af Kit Vibe-Hastrup, Idrætsforeningen Varde Garnison
med 195 slag, i år dog kun med 12 slag foran runner up Ulla Poulsen, Idrætsforeningen Flyvestation Skagen. I damerækken måtte en af deltagerne desværre tages ud af den tællende
rækkefølge, da det blev konstateret at hun ikke - jf. DMI-reglerne - var spilleberettiget m.h.t.
tilhørsforhold til forsvaret.
I seniorrækken måtte sidste år vinder Jens Arne Christensen, Oksbøl Militære Idrætsforening
nøjes med 2. pladsen til fordel for Helge Adam Møller, Næstved Garnisons Idrætsforening,
som med 176 slag var 4 slag bedre.
Holdmesterskabet for damer/herrer blev igen i år vundet af Jydske Dragonregiments Idrætsforening med 311 slag med Livgardens Idrætsforening som runner up. I ungsenior/senior
vandt Idrætsforeningen Flyvestation Karup klart med 311 slag, 30 slag foran runner up fra
Søværnets Idrætsforening Korsør.
Præmieoverrækkelse og stævneafslutning blev foretaget af seniorsergent Margit Buhl fra DMI
forretningsudvalg, der ligeledes takkede Fredericia Garnisons Idrætsforening for et godt og
veltilrettelagt stævne samt en god kammeratskabsaften.
En særlig tak til stævnelederen, oversergent K.A.Sørensen og hans hjælpere for en god og
solid indsats i stævnesekretariatet.
I år 2000 vil Fredericia Garnisons Idrætsforening igen være arrangør af DMI-stævnet på de
samme 2 baner og ligesom i år, spilles alle rækker på begge baner.

TENNIS v/oberstløjtnant Niels J.Bundgaard
Som i 1998 var det planlagt, at kvalifikationsstævne for Øst og Vest skulle afløses af et todelt
finalestævne; et stævne for seniorer og damer i Aalborg med Idrætsforeningen for Flyvestation Aalborg som arrangør og et stævne for Old Boys og Veteraner i Værløse med Livgardens
Idrætsforening som arrangør.
For få tilmeldte damer nødvendiggjorde aflysning af mesterskabet herfor,
og en begrænset tilmelding i seniorrækken medførte, at det blev muligt at
afvikle de samlede mesterskaber på de baner, der var til rådighed i Værløse. Flyvestation Aalborg Idrætsforening foranledigede aftalen med Aalborg Tennisklub aflyst uden problemer.
Gennemførelse af mesterskaberne i Værløse var præget af usædvanligt
regnfuldt vejr, der forsinkede kampenes afvikling. Indledningsvis spilledes på de tre indendørsbaner, der kunne stilles til rådighed i Værløse. Ved
velvillig assistance fra major L.F.Kristensen, VIF opnåedes, uden vederlag, rådighed over kunststofbaner i Gl. Holte, hvor et antal kampe i veteranrækken blev afviklet.
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Forbundsmesterskaberne blev derved afviklet fuldt ud i singlerækkerne, men mesterskaberne i
doublerækkerne måtte - for første gang siden disse er indført - udgå på grund af dårligt vejr.
Livgardens Idrætsforening ydede en god ledelse af mesterskaberne under vanskelige vilkår.
Der var under stævnet god deltagelse i den arrangerede middag og det efterfølgende kammeratlige samvær.
Det vurderes, at opsplitning af forbundsmesterskaberne, hvorved personel fra samme idrætsforening ikke deltager sammen i stævnerne, i visse tilfælde kan have en uhensigtsmæssig indflydelse på tilmeldingen. For at imødegå dette planlægges mesterskaberne fra år 2000 afviklet
samlet og afhængig af tilmelding som et 2- eller 3- dages arrangement. Mesterskaberne vil
blive tilrettelagt, således at antallet af dage den enkelte skal afsætte til arrangementet begrænses mest muligt.

BOLDSPILUDVALG II
v/overkonstabel Bjarne L.Pedersen
GENERELT
Med Dansk Militært Idrætsforbunds nye struktur i tasken, hvor boldspil blev delt i 2 afdelinger, har det været en stor udfordring at overtage ansvaret for fodbold, håndbold, volleyball og
beachvolley.
Generelt har deltagerantallet været det samme som i 1998, dog bør Old Boys håndbold følges
meget nøje, idet der kun var 5 hold tilmeldt, hvoraf et meldte fra igen.
Endvidere har der i 1999 som tidligere år været en del afbud og udeblivelser, hvoraf det værste var at 2 hold fra Slagelse Garnisons Idrætsforening udeblev fra finalestævnet i beachvolley. Ind imellem virker det som om kommunikationen i den enkelte forening ikke er i orden,
hvorfor jeg her skal opfordre til at komme med gode ideer, der måske kan gøre det bedre. Det
er altid irriterende som stævnearrangør at stå og mangle nogle hold.
Hvordan fremtiden kommer til at se ud med hensyn til stævner/holddannelser i den nye forsvarsstruktur, det må tiden vise, men vi vil stadig gerne høre fra foreninger, der er villige til at
arrangere stævner. Dette gælder også små foreninger.
Som nyvalgt formand for det nye boldspiludvalg II, har det været en fornøjelse at komme ud
til stævnerne og se hvor aktive og engagerede både arrangører og deltagere har været. Jeg vil
gerne sige tak for den positive modtagelse jeg har fået, samt sige tak til alle arrangører af
stævner i 1999 og håbe, at vi også i år 2000 får et godt samarbejde.
FODBOLD v/kaptajn Carsten Brender
Her på kanten til et nyt årtusinde er det igen tid til at se bagud og konstatere, hvad det forgange år har bragt på fodboldfronten. Som en slags indledende konklusion kan året vel betegnes
som et konsolideringens år. De mange tiltag og justeringer, der har været gennemført i tidligere år, har i 1999 fået lov at ”bundfælde sig”, og de mange indtryk og erfaringer er med til at
modne idrætten.
Året startede traditionen tro med indendørsturneringen. 121 hold havde
tilmeldt sig, hvilket må siges at være ualmindeligt flot. Ikke færre end 23
hold flere end i 1998 og faktisk rekord i de sidste seks år. Der var fremgang i alle rækker, undtagen kvinderækken, som var på de vanlige 8 hold.
Flot udgang på dette årtusinde.
Med Forsvarets Sanitetsskoles Idrætsforening og Idrætsforeningen Flyvestation Vandel som arrangører af de to kvalifikationsstævner fandt vi frem
til de hold, som i februar skulle til Tønder for at dyste om mesterskabet. Med ganske få undtagelser mødte alle op til stævnet, og efter godt 40 kampe kunne kommandanten for Tønder
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Garnison, med en lille sidebemærkning om garnisonens dystre fremtid, overrække præmier til
de mange vindere i de forskellige rækker.
Fra fodboldudvalget skal lyde et stort tillykke til alle vinderne, tak til alle de, der gjorde det
svært for vinderne og et meget stort tak til såvel tjenestesteder som enkeltpersoner, der gjorde
det muligt at gennemføre stævnerne.
Også årets udendørs turnering satte rekord. Til turneringerne i år havde i alt 62 hold tilmeldt
sig og dette er en glædelig - om end beskeden - stigning på 3 hold i forhold til sidste år. Det er
forsat i ældre Old Boys-rækken, at stigningen har markeret sig. Mon ikke den er kommet for
for alvor at blive?
Vanen tro startede pigerne og gennemførte et flot stævne i Skive med Skive Militære Idrætsforening som arrangør, og ligeledes vanen tro med et brag af en kammeratskabsaften forud for
stævnet. Der er megen tradition i kvindernes stævner. Kammeratskabsaftenen er nævnt, men måske desværre - er det også en fast tradition at ”kun” 7 hold tilmelder sig. En anden og måske bedre tradition er kvaliteten. Såvel på banen, som udenfor, er kvaliteten forsat i højsædet.

Major N.J.E.Pedersen fra Nørrejyske Artilleriregiment overrækker 2. præmier til
holdet fra Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Midt på dagen godt trætte, nogen lidt gladere end andre, kunne alle rejse hjem efter et par
gode dage i det nordjyske.
En månedstid senere gik det så løs i Fredericia til finalestævnet for alle herrerækkerne. På det
lille og hyggelige anlæg, tilhørende Fredericia KFUM, blev de i alt 12 kampe afviklet inden
de rigtige vindere kunne findes. Ikke mindst var finalen i herresenior rækken meget spændende. Kampen stod mellem Næstved Garnison Idrætsforening og Kongens Artilleriregiments
Idrætsforening, hvor vi måtte ud i forlænget spilletid, inden Næstved Garnison Idrætsforening
kunne trække sig sejrrigt tilbage. Med til historien hører, at Næstved Garnison Idrætsforening
i kampen forinden ikke kun måtte ud i forlænget spilletid, men også i straffesparkskonkurrence, som først blev afgjort på 13. eller 14. spark.
Alt i alt et sportsligt og arrangementsmæssigt flot stævne.
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Sidste års kritik af spilledatoer, turneringsform m.v. er ikke helt forstummet og godt for det.
Men samtidigt er det også min opfattelse, at mange af de kritikpunkter der var, nu er rettet til
gavn og glæde for fodbolden i DMI. Det er ikke det hele der er ændret, men alle kritikpunkter
har været grundigt og seriøst behandlet i udvalget – og sådan skal det være.
Jeg har nu siddet ved roret for dette udvalg siden 1993. Jeg synes at vi er nået langt, har udviklet turneringsformen, så den er mere tidssvarende til det forsvar, vi i dag er en del af. Jeg
synes ikke at jeg har siddet bare en dag for længe i udvalget, men har alligevel valgt, af personlige årsager, at træde tilbage nu. Jeg synes, at det har været en spændende tid, hvor jeg
gennem de mange stævner, telefonsamtaler m.v. har mødt mange gode og spændende venner.
Jeg vil her takke alle for seks gode og udfordrende år i DMI-boldspiludvalg og ønske den nye
leder af udvalget, Ryan Laier, og hele udvalget held og lykke med det forsatte arbejde.
Til slut en tak til alle, enkeltpersoner, tjenestesteder og foreninger som har gjort det muligt at
gennemføre de mange spændende og gode fodboldkampe. Vi ved, at der ligger mange timers
arbejde forud for tilmelding til og deltagelse i turneringerne, og vi håber at der fortsat vil være
en stor forståelse for den frivillige idræts betydning i dagligdagen.
HÅNDBOLD v/overkonstabel Bjarne L.Pedersen
Finalestævnet var i 1999 henlagt til Vojenshallerne med Idrætsforeningen for Flyvestation
Skrydstrup som arrangør.

Efter mange kvalifikations- og kredskampe var 4 herrehold og 4 kvindehold klar til finalestævnet. Det er her værd at bemærke, at det var nødvendigt at afvikle kredsstævne for kvinder, idet 8 hold var tilmeldt, (24 herre seniorhold). Dette kredsstævne var ikke planlagt, og der
skal derfor lyde en tak til Fredericia Garnisons Idrætsforening, fordi de i sidste øjeblik skaffede halfaciliteter og dommere.
I kvinderækken var det igen Idrætsforeningen for Flyvestation Karup der var dominerende, og
dermed suveræne mestre, så nu må det være op til de øvrige foreninger at få samlet nogle
slagkraftige hold, så der kan blive noget mere spænding.
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I herresenior var der lagt op til et spændende stævne, idet Livgardens Idrætsforening, Skive
Militære Idrætsforening, Næstved Garnisons Idrætsforening og Dronningens Livregiments
Idrætsforening havde kvalificeret sig til finalestævnet.
Efter nogle spændende og intense kampe lykkedes det Livgardens Idrætsforening at vinde
mesterskabet foran Dronningens Livregiments Idrætsforening med Næstved Garnisons
Idrætsforening på 3. pladsen.
Der skal her lyde en stor tak til alle arrangører af kvalifikationskampe, kredskampe og sidst,
men ikke mindst en stor tak til Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup for et velgennemført finalestævne.
Old Boys-stævnet blev afviklet den 19. november i Viborg med Prinsens Livregiments
Idrætsforening som arrangør, desværre blev der på alle 4 hold anvendt ulovlige spillere, hvorfor forbundet har erklæret stævnet for ugyldigt. Der skal alligevel lyde en tak til Prinsens for
et godt arrangement.

VOLLEYBALL v/kaptajn Michael P.Noe
Til turneringen var der tilmeldt 18 herrehold (3 afbud) og 5 damehold. De 3 bedste herrehold
fra hvert kvalifikationsstævne kvalificerede sig til finalestævnet. De 5 damehold var direkte
kvalificeret til finalestævnet.

Vinderholdet fra Hærens Officersskoles Idrætsforening
Kvalifikationsstævne Øst blev afviklet den 15. december 1998 i Lyngehallen med Idrætsforeningen for Flyvevåbnets Officersskoles som arrangør. Der deltog 7 herrehold (1 afbud).
Kvalifikationsstævne Vest blev afviklet den 2. december 1998 med Hærens Logistikskoles
Idrætsforening som arrangør. Der deltog 8 herrehold (2 afbud).
Finalestævnet blev afviklet den 2. februar 1999 i Vemmelevhallen med Søværnets Idrætsforening Korsør som arrangør. Der var deltagelse af 6 herrehold og 5 damehold.
Resultatet af forbundsmesterskabet blev:
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Herrer
1. Hærens Officersskoles Idrætsforening
2. Haderslev Garnisons Idrætsforening
3. Fredericia Garnisons Idrætsforening

Damer
1. Fredericia Garnisons Idrætsforening
2. Idrætsforeningen for Flyvestation Karup
3. Skive Militære Idrætsforening

Beachvolley 1999
Til turneringen, der for første gang var et forbundsmesterskab, var der tilmeldt 27 herrehold
(5 afbud) og 14 damehold (6 afbud). De 3 bedste herrehold fra hvert kvalifikationsstævne
kvalificerede sig til finalestævnet. På grund af en skæv fordeling af antal tilmeldte damehold
(10/4) kvalificerede 4 damehold fra Vest og 2 damehold fra Øst sig til finalestævnet.
Kvalifikationsstævne Øst blev afviklet den 9. juni på Flyvestation Værløse
og på Farum Kaserne med Idrætsforeningen for Flyvestation Værløse som
arrangør. Der deltog 13 herrehold (3 afbud) og 2 damehold (2 afbud). Da
der kun var 2 baner til rådighed, blev kvalifikationsstævnet afviklet som
system A (1 sæt til 15).
Kvalifikationsstævne Vest blev afviklet den 9. juni i Vingstedcentret (4
baner) med Idrætsforeningen for Flyvestation Vandel som arrangør. Der
deltog 7 herrehold (5 afbud) og 6 damehold (4 afbud).
Finalestævnet blev afviklet den 25. august på Flyvestation Karups 2
beachvolleybaner med Idrætsforeningen for Flyvestation Karup som arrangør.
Der var deltagelse af 6 herrehold og 4 damehold (2 hold fra Slagelse Garnisons Idrætsforening udeblev!!!).
Resultatet af forbundsmesterskabet blev:
Herrer
Damer
1. Hærens Officersskoles Idrætsforening
1. Fredericia Garnisons Idrætsforening
2. Idrætsforeningen for Flyvestation Vedbæk 2. Idrætsforeningen for Flyvestation Karup
3. Idrætsforeningen for Flyvestation Karup
3. Oksbøl Militære Idrætsforening
Volleyball-/beachvolleyudvalget er meget tilfredse med begge turneringers forløb og afvikling. Alle kampene blev afviklet uden problemer og i en særdeles god stemning. Der er i udvalget enighed om stor ros til arrangørerne.

FELTSPORTSUDVALGET
v/chefsergent Erling Lundsgaard
GENERELT
1999 har været et spændende år! En forøgelse af deltagerantallet i
feltsport på helt op til 40% har været en af de helt store positive
overraskelser. Men også udviklingen inden for orienteringsbiathlon
har vist nogle strømpile, der betyder at DMI som specialforbund
under DIF, her har meget at tilbyde alle danskere, der interesserer
sig for denne idræt! Selv sponsorer og TV har på det seneste vist stor
interesse for vort virke.
Feltsportsudvalget har i 1999 deltaget i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af følgende stævner:
- Danmarks- og Forbundsmesterskaberne i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon) individuelt
og stafet.
- Danmarks- og forbundsmesterskaberne i feltsport.
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- Åbent Militært Mesterskab i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon).
- Kredsmesterskaberne i feltkonkurrence (orienteringsbiathlon).
- Europamesterskaberne i orienteringsbiathlon.
- Forsvarets Mesterskaber i terrænsport.
Udover dette har udvalget ydet konsulentbistand og rådgivning til en række feltidrætsstævner
inden for forsvaret.
Feltsportudvalgets engagement i Det Europæiske Orienteringsbiathlon Forbund (EBOF), har i
1999 betydet, at vi fik opgaven at arrangere Europæiske Mesterskaber i Orienteringsbiathlon
1999, hvilket blev overdraget til Reserveofficersforeningen i Danmark, Københavns Kreds
(ROID/KK), der afviklede stævnet den 30. – 31. oktober i Avderødlejren og Tisvilde Hegn.
Danmark vandt i 1997 det uofficielle europamesterskab i orienteringsbiathlon stafet, i et
stævne, hvor det militære landshold deltog via en træningssamling i Sverige.
I 1999 blev Thomas Jensen uofficiel nordisk mester i orienteringsbiathlon sprint, der blev
afviklet i Norge i forbindelse med Militært Nordisk Mesterskab i foråret.
Ved Europamesterskaberne i orienteringsbiathlon i Auderød i efteråret, blev Jan Møller europamester individuelt for herrer, og Mette Møller Nielsen blev nr. 3 i dameklassen. I samme
stævne vandt Thomas Jensen, Jan Møller og Bjarne Hoffmann europamesterskabet i stafet
foran så stærke nationer som Norge, Sverige og Finland. Et stort tillykke med resultatet.
Der skal her samtidig lyde en stor tak til de idrætsforeninger, der i årets løb har gennemført
arrangementer for feltsportsudvalget. Vi ved det har sine omkostninger, og at man ikke altid
får direkte betaling for sin indsats, men glæden ved at lave et arrangement er størst, når der
kommer mange deltagere.
Netop deltagerantallet ved vore arrangementer har i de senere år stabiliseret sig med en stigende tendens. Flest deltagere var der ved de Åbne Militære Mesterskaber i orienteringsbiathlon i Avderød, hvor der var 142 deltagere. Det er dog vort håb, at vi kan øge deltagerantallet med 10 – 20% de kommende år, hvilket også er vores målsætning for år 2000.
Netop år 2000 bliver et meget skelsættende år, idet det bliver året, hvor feltsporten har 50 års
jubilæum som DIF Danmarksmesterskab. Dette vil blive fejret på behørig vis med et jubilæumsarrangement på Bornholm den 15. september år 2000, samt ved udgivelse af et jubilæumsskrift, der har været under udarbejdelse de senere år.
År 2000 er samtidig 25 året for det første forbundsmesterskab i feltkonkurrence, der blev afviklet i Fosdalen, Nordjylland af Dronningens Livregiments Idrætsforening.
Kredsmesterskaberne i orienteringsbiathlon vil til næste år være omdøbt til NEW LINE CUP,
hvor New Line Sportstøj giver sponsorat til vinderne af de enkelte klasser samt flere løb.
Samtidig har vi tilkendegivelse for større PR for orienteringsbiathlon.
To konkurrencer vi venter os meget af de kommende år, bl.a. gennem en forøgelse af deltagerantallet ved vore konkurrencer samt ved at gøre orienteringsbiathlon endnu mere kendt i
Danmark.
Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltkonkurrence (orienteringsbiathlon)
Skive Militære Idrætsforening – stærkt støttet af Nørrejyske Artilleriregiment – stod for dette
2-dages arrangement med individuelle Danmarks-/Forbundsmesterskaber på 1. dagen (22.
april) og forbundsmesterskaber i stafet på 2. dagen. Arrangørerne kan se tilbage på et særdeles
vellykket stævne i det pragtfulde vestjyske terræn ved Tvorup klitplantage. Stævnepladsen
gav gode muligheder for, at tilskuerne kunne følge med i konkurrencens forløb – noget der
især er vigtigt og spændende for en stafetkonkurrence med indlagte strafrunder.
Præmieoverrækkelsen efter 1.dagens Danmarksmesterskaber foregik på Skive Kaserne, hvor
der om aftenen var en velbesøgt kammeratskabsaften. 2. dagens præmieoverrækkelse fandt
sted på stævnepladsen, hvor vejret meget passende var skiftet til fint solskin som punktum for
et godt stævne.
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GLIMT FRA DANMARKS- og FORBUNDSMESTERSKABERNE
I ORIENTERINGSBIATHLON
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Danmarks- og Forbundsmesterskab i feltsport
Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskaber i feltsport blev i år afviklet den 20. august i Mønsted med Prinsens Livregiment (PLR) som vært og Prinsens Livregiments Idrætsforening (PLRI) som arrangør.
Stævnepladsen og konkurrenceområdet var henlagt til Mønsted i naturskønne områder, som
lodsejer Irma og Viggo Christensen velvilligt havde stillet til rådighed.
Konkurrencen var særdeles godt planlagt og tilrettelagt således, at deltagerne, fra det tidspunkt de startede med kontrol af pistoler, faktisk var i gang med den samlede afvikling, hvor
de gik direkte fra disciplin til disciplin. En konkurrenceform, som PLRI fik megen ros for, og
som der bør udvikles mere på de kommende år.
Der var tilmeldt 137 deltagere i de forskellige klasser, men kun 115 startede. Det er det højeste antal startende i flere år og det selvom konkurrencen blev afviklet på en fredag - meget
positivt.
Derimod er det ikke særligt positivt, at 20 deltagere udeblev uden afbud – et forhold, Feltsportsudvalget og DMI ser meget alvorligt på. Det mindste man kan gøre, er at melde afbud.
Konkurrencen blev afviklet ved hjælp af ”EMIT” (elektronisk tidtagning) lejet gennem Møller Sport i Ry. Et system, der er fremtiden indenfor orienteringssporten. Man har en lille brik
med i stedet for kontrolkort. Dette og den nye beregningsform giver en hurtig resultatformidling, således at når den sidste mand er i mål har man hans løbstid. Mindre end 5 minutter efter
er vinderen fundet i de forskellige klasser. Der skal ikke bruges mandskab til kontrol af klippekort, da denne kontrol er foretaget elektronisk . Fejlklip i skoven registreres ved tidtagning i
målslusen, og deltageren kan med det samme få at vide, hvor han klippede forkert. Udover
Per Møller havde vi igen stor hjælp af oversergent Michael Christensen ESK 602, der hjalp til
i beregningen. Oversergenten arbejder meget hurtigt og effektivt.
Da mesterskaberne i SENIOR A både er Danmarks- og Forbundsmesterskab, kan der naturligvis også deltage civile i denne række.
I de øvrige rækker, hvor der kun afvikles forbundsmesterskaber, kan der også deltage civile,
men disse kan ifølge bestemmelserne ikke blive forbundsmestre.
Dette er deltagerkriterierne, og disse er givetvis ikke beskrevet godt nok i ”DMI Love og Bestemmelser”. Men det er vort ansvar, at få bestemmelserne beskrevet, samtidig med at de enkelte idrætsforeninger så tilmelder korrekt – især ved holdsammensætning i stafet og holdkonkurrencerne.
Præmieoverrækkelsen blev foretaget af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor H.J.Helsø, som i sin indledende tale opfordrede deltagerne til at gå hjem og motivere endnu flere til at deltage i denne fornemme militære konkurrence, en opfordring, som feltsportsudvalget kun kan tilslutte sig.
Flyvevåbnets mesterskaber i feltsport blev i år afviklet sammen med DMI Danmarks- og Forbundsmesterskaber. En god og positiv måde at afvikle en arrangementstung idrætsgren på for
flyvevåbenet!
Europamesterskaberne og Åbent militært Mesterskab i orienteringsbiathlon
Disse mesterskaber blev afviklet i Melby/Tisvilde den 30.-31. oktober 1999, med Auderødlejren som udgangspunkt.
ROID/KK havde påtaget sig arrangementet ,der var særdeles godt planlagt, tilrettelagt og
gennemført, således at deltagerne fra ankomst til hjemrejse følte de havde været til et fantastisk godt stævne i det mest fremragende efterårsvejr med høj sol og blå strand.
Et særdeles vel gennemført stævne med 142 deltagere, som ROID/KK kan være meget stolte
over. En stor tak skal lyde fra feltsportsudvalget og DMI for den store frivillige indsats, der
blev ydet.
At Danmark samtidig vandt Europamesterskabet i såvel individuelt for herrer som i stafet (læs
andet steds i beretningen) gjorde ikke oplevelsen mindre.
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Stævnets fortsatte store interesse i de nordiske lande, viste sig igen fra den mest positive side,
idet man både fra Norge, Sverige og Finland havde indsat store turistbusser, til at transportere
sig til Europamesterskaberne og de danske Åbne Militære Mesterskaber i orienteringsbiathlon. En stor tak til vore nordiske feltidrætsvenner for den store interesse og engagement.
Forsvarets mesterskaber i terrænsport
Årets mesterskab blev arrangeret af Flyvestation Aalborg den 6. maj 1999 i Hammer Bakker
nord for Aalborg. Området, der hører til de bedste orienteringsterræner i landet, blev udnyttet
på en god måde. Da arrangøren tilmed havde fundet en fortrinlig disciplin- og stævneplads og
vejret viste sig fra sin allerbedste side, fik deltagerne en god sportslig oplevelse med hjem fra
det nordjyske.
De 2 seniorklasser – herre-A og dame-A blev vundet af henholdsvis Jægerkorpsets 2. hold og
Dronningens Livregiment.
Afslutning
Til slut skal lyde en meget stor tak til alle, der på den ene eller den anden måde har været engageret i vore feltidræts stævner, med ønsket om et godt nyt år tusinde for vor idræt.

FLERKAMPUDVALGET
MILITÆR FEMKAMP v/kaptajn Eddie A.Nielsen
Danmarks- og Forbundsmesterskaberne blev gennemført ved Dronningens Livregiment i perioden 8. – 10. september med Dronningens Livregiments Idrætsforening som arrangør
Mesterskaberne blev gennemført med de bedst tænkelige rammer for de 66 deltagende femkæmpere, hvilket resultaterne også klart viste.
Af resultater skal nævnes, at Danmarks- og Forbundsmestre blev:
Mænd:
Konstabel Brian Daasbjerg, Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Kvinder: Premierløjtnant-R Camilla Flarup, Idrætsforeningen for Flyvestation Karup
Old Boys: Oversergent Jørgen Pehrson, Jægerkorpset Idrætsforening
Holdkonkurrence mænd: Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Udvalget vil gerne rette en tak til Dronningens Livregiments Idrætsforening og Dronningens Livregiment for gennemførelse af mesterskaberne. En speciel tak skal rettes til seniorsergent Henrik Nielsen,
der som konkurrenceleder havde tilrettelagt konkurrencen på meget
tilfredsstillende måde.
Efter en markant tilbagegang i deltagerantallet i 1998 til 42, oplevede vi for første gang en markant stigning i deltagerantallet til 66 –
glædeligt at vi igen ser mange til vore Danmarks- og Forbundsmesterskaber. Årsagen til den markante fremgang skal ses i lyset af
indførelse af en ”Værnepligts Klasse” samt at vi nu så hele 7 kvindelige deltagere. Som nævnt
i min rapport for 1998, så går der mange rundt omkring ved vore idrætsforeninger, som kan
begå sig og give de øvrige konkurrence med heraf følgende kvalitetsforbedring af præstationerne. Dette var ingenlunde tilfældet ved mesterskaberne i 1999. Vi så markant bedre resultater og ikke mindst de værnepligtige leverede fremragende præstationer – det tegner godt.
Udvalget har som nævnt kontaktet enkelte foreninger med henblik på at igangsætte arbejdet
med at udbrede femkampen, og det synes nu som om, at der vil ske noget rundt omkring, men
der er stadig for få foreninger repræsenteret.
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Vores tiltag i udvalget – til at ændre holdstørrelse for kvinder og old boys – synes nu at slå
igennem og vi håber at se endnu flere kvinder og old boys i år 2000.
Udvalget anførte i rapporten for 1998, at vi med yderligere reklamefremstød ville søge at opfordre civile til at melde sig ved de lokale idrætsforeninger med henblik på at træne med de
militære idrætsforeningers lokale femkæmpere. Desværre kom vort arbejde med etablering af
hjemmeside til Forsvarets Intranet og Internettet ikke i gang, men vi gør yderligere et forsøg i
år 2000, hvor vi har fået et PR-medlem i flerkampudvalget. Vi agter i forbindelse med etablering af DMI kommende hjemmeside på Internettet, at agitere for, hvorledes femkamp kan
dyrkes og til hvem kontakt kan etableres. Dette fremstød fra udvalget kan ikke stå alene, idet
støtte fra foreningerne er af afgørende betydning for succes.
Når vi ser på landsholdene, så har de i 1999 opnået særdeles flotte resultater. Resultater der
har resulteret i, at 9 femkæmpere har fået støtte fra Team Danmark til deres træning og konkurrencevirksomhed. Der er yderligere givet tilskud til psykologbistand, ernæringsvejledning,
fysioterapi samt lønning til ekstern kastetræner. Udvalget tror og håber på, at denne støtte
specielt op mod VM i 2000 i Holstebro vil give landsholdene det sidste der skal til, for at
komme på de øverste pladser på sejrsskamlen.
Såfremt disse flotte resultater skal kunne følges op, er det bydende nødvendigt, at foreningerne hjælper til med at skabe den nødvendige bredde.
Mesterskaberne i år 2000 gennemføres i perioden 7. – 9. juni i Varde med Idrætsforeningen
Varde Garnison som arrangør.
TRIATHLON og DUATHLON v/kaptajn Eddie A.Nielsen
Forbundsmesterskaberne blev afviklet den 19. august med Søværnets Idrætsforening Korsør
som arrangør.
Stævnet blev afviklet syd for Flådestationen Korsør og var ledet af formanden for SIF Korsør,
kaptajnløjtnant V. Thorlacius.
Desværre spillede vejret ind og muliggjorde ikke, at vi kunne gennemføre konkurrencerne i
fuldt omfang. Bølger og megen strøm gjorde, at vi måtte aflyse svømning. Det medførte at
triathlonkonkurrencen blev omlagt som følger: 10 km løb, 40 km cykling og 5 km løb.
Resultatet af triathlonkonkurrencen blev:
Senior mænd: 1. Nicholai Just, Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole
Old Boys:
1. Jan Kingo, Søværnets Idrætsforening København
Veteraner:
1. Varny Vestergaard, Hærens Operative Kommandos Idrætsforening
Holdkonkurrencen: Søværnets Idrætsforening København
Resultaterne af duathlonkonkurrencen blev:
Senior mænd: 1. Kim Nielsen, Prinsens Livregiments Idrætsforening
Old Boys:
1. Henrik Svane, Skive Militære Idrætsforening
Veteraner:
1. Klaus Christiansen, Dronningens Livregiments Idrætsforening
Holdkonkurrencen: Ringsted Garnisons Idrætsforening
Da B.O.Jacobsen fra Hjørring Garnisons Idrætsforening var den eneste
tilmeldte kvinde, var der ingen
præmie i hendes klasse, men hun fik
alligevel overrakt en lille anerkendelse for indsatsen.
Som følge af at deltagerantallet er faldet markant siden vi første gang i 1991 afholdt triathlon
(fra 77 til 18), har vi måttet vurdere, om det er de korrekte distancer, vi arbejder med.
Udvalget har fremsat forslag til DMI bestyrelse med henblik på at ændre triathlon og duathlon
til følgende distancer og holdkonkurrencer:
- 37 -

DMI ÅRSBERETNING 1999
Triathlon: Svømning 750 m, cykling 25 km og løb 6 km. Holdkonkurrence og klasseinddeling uændret.
Der gennemføres som noget nyt en stafetkonkurrence med indtil 3 deltagere fra
samme forening, uanset klasse, hvor en svømmer, en cykler og en løber. Stafetholdets sluttid er gældende.
Duathlon: Løb 6 km, Cykling 25 km og løb 3 km. Holdkonkurrence og klasseinddeling
uændret.
Det fremsatte forslag skulle gerne:
Få flere deltagere på triathlondistancen, idet specielt den lange svømmedistance har
afholdt mange fra deltagelse. Svømning i åbent vand, - koldt, høje bølger, mørkt vand
og måske uden våddragt, er forhold der taler for en for mange uoverkommelig distance.
Yderligere er det med den anførte distance muligt at afvikle stævnet fra svømmehal/badeland og derved også udvide arrangørmuligheder og konkurrencesteder samt
mulighed for en eventuel ændring af afviklingstidspunkt,
tilpasse distancen til deltagernes niveau, idet et mindretal af deltagerne til daglig dyrker
triathlon som konkurrencesport.
Forslaget er endvidere udarbejdet med henblik på at skabe sammenfald i distancer, således at
arrangører til triathlon og duathlon kan benytte sammenfaldende baner/vendepunkter til cykling og løb.
Mesterskaberne i 2000 afvikles den 24. august med Søværnet Idrætsforening Frederikshavn
som arrangør.

Vinderne af holdkonkurrencen i triathlon fra Søværnets Idrætsforening København
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IDRÆTSUDVALGET
v/major Finn H.Rasmussen
På repræsentantskabsmødet i 1999 vedtog man en ny struktur i Dansk Militært idrætsforbund,
hvilket blandt andet medførte ændringer og omstruktureringer for de enkelte idrætsgrene. Den
største ændring skete for ATLETIK-, FALDSKÆRMS-, FÆGTE- og SVØMMEUVALGET,
idet disse blev nedlagt som selvstændige udvalg og samlet i IDRÆTSUDVALGET.
De enkelte idrætsgrene består fortsat af en leder og tre til fire udvalgsmedlemmer, men lederen af den enkelte disciplin er ikke længere medlem af DMIs bestyrelse.
Udvalgene har fortsat ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af finalestævner.
Der har været afholdt to idrætsudvalgsmøder, hvor der blandt andet er drøftet budget og planlægning af stævner.
Vi skal blive bedre til at budgettere for vore stævner. Budgetteringen skal ske i samarbejde
med de idrætsforeninger/tjenestesteder, der afholder finalestævnerne.
Jeg skal ikke her komme ind på de enkelte idrætsgrenes område, men henvise til deres egne
årsrapporter.
Der skal lyde en stor tak til udvalgene for et godt og positivt samarbejde i det forgangne år.
Tak til idrætsforeninger og tjenestesteder for gode og velgennemførte arrangementer.
ATLETIKUDVALGET
v/orlogskaptajn K.B.Jensen
Årets forbundsmesterskaber i
Cross Country og atletik blev
afholdt i København med Søværnets Idrætsforening København som arrangør.
Seniorsergent Erik Madsen sørgede sammen med sine medarbejdere for et vel tilrettelagt og
godt gennemført arrangement.
Forbundsmesterskaberne blev
afviklet til alles tilfredshed og
uden at teknisk jury måtte i arbejde.
CROSS COUNTRY
Cross country blev afviklet den
26. august i det nyrenoverede
Kastellet.
Kastelsvoldene trak søm ud!!
Kommandanten for Kastellet,
major Bjarne Sørensen, bød
velkommen og kunne oplyse
løberne om, at de nu skulle deltage i en historisk begivenhed,
idet det var første gang et sådan
arrangement skulle finde sted i
Kastellets flere hundrede årige
historie.
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Det var selvsagt en usædvanlig oplevelse, at deltage i et terrænløb midt i en storby. Alt forløb
som det skulle, og selv om løberne var godt trætte efter den fysisk krævende rute, udtrykte de
stor tilfredshed med forløbet.
Arrangementet havde samlet i alt 75 løbere, hvilket er rekord. De var fordelt med 32 seniorer,
19 yngre Old Boys, 9 ældre Old Boys, 11 veteraner og 4 kvinder.
ATLETIK
Til forbundsmesterskaberne fredag var der 122 deltagere, heraf 11 kvinder.
Mesterskaberne fandt sted på Østerbro Stadion, hvilket var ideelle rammer for stævnet.
Resultater
Der blev sat 2 DMI rekorder i veteranklassen.
KN Anders F.Mathiesen Hærens Specialskoles Idrætsforening stod for den ene, nemlig 100 m
løb. Resultatet var 12.27. Den tidligere rekord fra 1997 havde SSG Kim Berg fra Søværnets
Idrætsforening København.
KN P.S.Nielsen fra Forsvarets Sanitetsskoles Idrætsforening satte ny rekord i håndgranatkast
med resultatet 48,82 m. Den tidligere rekord blev sat i 1997 og tilhørte FOKS B.Lenskjold fra
Luftværnsgruppens Idrætsforening.
Pokalen for bedste individuelle mandlige præstation blev vundet af KT Peter Kaplers, Hærens
Officersskoles Idrætsforening.
Hos kvinderne stod KTFM Marie Mikkelsen fra Bornholms Værns Idrætsforening for det
bedste resultat.
Kystartilleriets Mindepokal blev for andet år i træk vundet af Bornholms Værns Idrætsforening, som havde optjent 28 points. På 2.- og 3.-pladsen kom Jydske Dragonregiments Idrætsforening og Dronningens Livregiments Idrætsforening med henholdsvis 26 og 13 points.
Hvad angår Cross Country var der ønsker fra deltagerne om at få indført deltagelse for hold.
Udvalget vil tage dette spørgsmål op.
Stedet for næste års stævne er Værløse med Idrætsforeningen for Flyvevåbnets Officersskole
som arrangør.

FALDSKÆRMSUDSPRING v/ sergent Bjørn Stephensen
Faldskærmsudvalget består af: SSG M.Petersen, Jægerkorpsets Idrætsforening (formand), OS
L.-B.Willumsen, Dronningens Livregiments Idrætsforening og SG B.Stephensen, Idrætsforeningen for Flyvestation Værløse.
Udvalget har i år været ramt af lang tjenstlig udstationering af formanden. Der har derfor været etableret en alternativ informationskanal, således at udvalget har kunnet fungere alligevel.
Forbundsmesterskabet blev afviklet med stor succes på Maribo Flyveplads. Mesterskabet var
udlagt til Vordingborg Garnisons Idrætsforening, som ved hjælp af den lokale klub gennemførte mesterskabet i perfekte rammer og med smukt vejr. En speciel tak til seniorsergent I.
G.Nielsen, som havde lavet det store arbejde, og skabt rammerne for en succes.
DMI var repræsenteret under hele stævnet ved MJ P.Farver,
som fik et godt indblik i både sporten og den høje tekniske
formåen danske militære springere er i besiddelse af. Både
hans rapport samt deltagernes beskrivelser har været offentliggjort i DMI-Information. Disse artikler er meget dækkende for udvalgets opfattelse af mesterskabet i 1999.
Ved stævnet blev der for første gang officielt kåret en forbundsmester i Formationsspring. Set ud fra antal deltagende
hold, samt kvaliteten af springene, viser det, at satsningen er
lykkedes og skal beholdes fremover. Der vil dog være behov
for en smule regelændringer af de internationale FAI/CISM-regler. Dette arbejde er påbegyndt i udvalget.
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Årets fortræning blev afviklet af
udvalget på Vesthimmerlands
flyveplads den 2.-4. juni med
støtte af Dronningens Livregiments Idrætsforening. Stævnet
blev afviklet med Lars-Bo Willumsen som leder/instruktør
samt undertegnede. Alle deltagere fik et stort udbytte af kurset, som også er en saltvandsindsprøjtning og enestående
mulighed for at bringe bredden
tættere på eliten.
Efter stævnet blev der desuden
foretaget en ”brugerundersøgelse”, idet udvalget ønsker at samle erfaringer, ønsker samt muligheder op på et højere plan.
Undersøgelsen vil bl.a. være et
af grundlagene for udvalgets
fremadrettede arbejdsområder.
Det er af stor betydning for
sporten, at såfremt der ikke skaffes UFO-midler til fortræningen,
så at der på anden måde bevilges et lignende beløb.
Samarbejdet med forbundet er,
som noget nyt i år gået via vores
”nye” mand i bestyrelsen, MJ
Finn Rasmussen. På trods af
fravær af vores formand, mener
vi dog alt har fungeret udmærket.

FÆGTNING v/kaptajn Hasse H.Blumensaadt
Næstved Garnisons Idrætsforening arrangerede DMI Landsfægtestævne, kårde, individuel og
Jyske Dragonregiments Idrætsforening DMI Landsstævne, kårde, hold. Arrangementerne blev
tilrettelagt og gennemført med god støtte fra såvel Gardehusarregimentet som Jydske Dragonregiment.
Landsfægtestævnet på kårde, individuel.
Landsfægtestævnet blev gennemført af Næstved Garnisons Idrætsforening den 9.–10. marts.
Stævnet blev afholdt i Kildemarkshallen ved Kildemarksskolen i Næstved. Stævnet blev åbnet
af oberst H.Olsen, der glædede sig over at de sidste års nedgang i antallet af deltagere ved
DMI-arrangementer, synes at være stoppet.
Der deltog i alt 36 fægtere i stævnet, heraf fire damer.
Efter indledende runde, hvor der i alt blev fægtet 630 kampe, blev der fægtet finalerunde. Resultatet af finalerunden blev:
Damer: 1. Overkonstabel 1. grad H. Villa, Slagelse Garnisons Idrætsforening
Herrer: 1. Kaptajn H.O. Nielsen, Hærens Logistikskoles Idrætsforening
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Talentpokalen, der udleveres til bedste nye fægter, blev tildelt menig B.V.Nielsen, Jydske
Dragonregiments Idrætsforening.
Stævnet blev gennemført gnidningsfrit. En stor tak til fægtningens “rejsehold” med seniorsergent H.K.Schleef fra Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup i spidsen.
Stævnet blev bl.a. overværet af formanden for Dansk Fægteforbund, Erik Møller-Andersen,
chefen for Den Internationale Danske Brigade, general J.Hansen-Nord, formanden for Dansk
Militært Idrætsforbund, oberst N.O.Jensen samt chefen for IV/GHR oberstløjtnant
A.Pedersen.
Landsfægtestævnet på kårde, hold.
Stævnet blev gennemført af Jydske Dragonregiments Idrætsforening den 18. november i
gymnastiksalen på Dragonkasernen i Holstebro. Stævnet blev åbnet af DMI forretningsudvalgsmedlem, kaptajnløjtnant V.Thorlacius, der for første gang havde mulighed for at overvære et landsfægtestævne.
Der var tilmeldt 13 hold fra 10 forskellige idrætsforeninger landet
over.
På dagen var der desværre kun 9 hold, der stillede op. Lidt skuffende når man tænker på, at der sidste år deltog 15 hold, og at man
yderligere måtte afvise to hold i at deltage.
Holdene blev efter en kort instruktion delt op i to indledende puljer,
hvor alle hold mødte hinanden.
De to bedste hold fra hver pulje kvalificerede sig til at kæmpe om
podiepladserne.
Umiddelbart var der meget der tydede på, at kampen om 1. pladsen skulle afgøres mellem
Næstved Garnisons Idrætsforening og Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup, der begge vandt alle deres indledende kampe. Men Bornholms Værns Idrætsforening ville det anderledes og vandt alle kampene i finalerunden og demonstrerede både flot teknisk fægtning og
god fight. 2. pladsen blev besat af Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup, der på det
nærmeste udraderede holdet fra Næstved Garnisons Idrætsforening, som måtte tage sig til
takke med 3. pladsen.
Fremtiden for fægtningen vurderes - på trods af det lidt skuffende antal deltagende hold ved
det netop afholdte stævne - at være inde i en positiv udvikling. Dette gælder både antal fægtere, men også muligheden for at udbrede sporten i forsvaret er blevet bedre. Bl.a. kan det nævnes, at der i efteråret er blevet uddannet syv militære fægteinstruktører, der har deltaget i et
kursus afholdt af Dansk Fægte-Forbund. Fægteforbundet har i 1999 ansat en breddekonsulent
på halvtid. Et tiltag der vurderes at ville øge muligheden for et samarbejde med Dansk FægteForbund.
Fægteudvalget vil hermed benytte lejligheden til at de erfarne militære og "civile" dommere
og hjælpere trofast stiller sig til rådighed for den militære fægtning.

SVØMNING v/kaptajn Keld H.Lavesen
DMI Landssvømmestævne blev i 1999 afholdt på Sjælland med Søværnets Idrætsforening
Korsør som arrangør. Stævnet var godt tilrettelagt, et godt motiveret personel fra flådestationen og en god rummelig svømmehal var medvirkende til at afvikle stævnet på en særdeles
god måde.
Med 20 deltagende foreninger og i alt 75 svømmere, var der lagt op til et
godt stævne med bred deltagelse. Der var kun ganske få løb, som ikke blev
afviklet på grund af manglende deltagelse. Det blev til 250 starter, som er
noget lavere end tidligere år. DMI håber at deltagelsen i 2000 igen bliver
opadgående. Det er trods alt sjovere, når der er en bredere konkurrence.
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De der var mødt frem sørgede for et godt og kvalitetsmæssigt fint stævne, som DMI og arrangerende klub kan være tilfreds med.
Der blev ikke sat nye DMI rekorder i år.
I de to holdkapsvømninger var det suverænt Dronningens Livregiments Idrætsforening der
var bedst. Det blev således hurtigt klart, at Dronningens Livregiments Idrætsforening havde
fået sammensat det stærkeste hold. De lagde sig i spidsen fra start til slut, og vandt med i alt
123 points. Jydske Dragonregiments idrætsforening og Hærens Logistikskoles Idrætsforening
kæmpede derimod en brav kamp om anden- og tredjepladsen. Det endte med pointlighed på
84, men med flest førstepladser blev det Jydske Dragonregiments Idrætsforening, der blev
nummer 2.

Svømmeudvalget kunne igen se tilbage på et sportsligt godt og velfungerende stævne med
mange gode resultater og ser frem til den 3. maj 2000, hvor DMI landssvømmestævne afvikles af Idrætsforeningen for Flyvestation Aalborg.

SKYDEUDVALGET
V/orlogskaptajn Kristen Trap
DMI LANDSSKYTTESTÆVNE
Dansk Militært Idrætsforbunds Landsskyttestævne 1999 blev afviklet med Frederica Garnisons Idrætsforening som arrangør. Stævnet blev afviklet i Vingstedcenteret (baneskydning)
ved Vejle og feltskydningen blev afviklet på Halk skydeterræn. Udvalget støttede idrætsforeningen ved planlægningen og gennemførelsen og havde som sædvanlig vores pensionister til
at hjælpe os. De er uundværlige, da deres store erfaring bevirker, at skydningerne bliver gennemført på en professionel
og kompetent måde.
Inden feltskydningen på Halk måtte en del af feltbanen genopbygges, da køerne i området havde raseret banen i løbet af natten. Skydningerne blev dog
gennemført på en meget spændende og alsidig bane.
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Der blev skudt en masse flotte resultater og en ny landsskytte blev fundet. Det blev overkonstabel P.Beck fra Livgardens Idrætsforening og bedste forening blev Prinsens Livregiments
Idrætsforening i et meget tæt opløb med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup.
Del B, sportsskydningen blev domineret af SIF Korsør og bedste pistolskytte blev SG Thomas
Trap fra SIF Korsør og på damesiden sergent Dorte Thorsen fra Idrætsforeningen Flyvestation
Værløse. Bedste riffelskytte (300m) blev overkonstabel Jette F.Andersen. En stor tak til Fredericia Garnision og ikke mindst idrætsforeningen med formanden, seniorsergent Karsten
Frandsen i spidsen for et godt tilrettelagt og gennemført stævne, og en særlig tak til vores
pensionister som igen trofast stillede op som hjælpere.
FLUGTSKYDNING
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev afviklet i september med Dronningens Livregiments Idrætsforening som arrangør. Stævnet blev afviklet på Ålborg Jagtforenings skydeanlæg med ca. 140 skytter i et pragtfuldt vejr. Igen et DMI forbundsmesterskab gennemført professionelt og med en hurtig resultatformidling.
En stor tak til Dronningens Livregiments Idrætsforening og ikke mindst Ålborg Jagtforening
for et godt stævne.

Der blev indgivet et skriftligt forslag til ændring af konkurrencebestemmelserne fra 2 idrætsforeninger under stævnet. Forslaget er blevet behandlet i skydeudvalget og et enstemmigt
skydeudvalg mente ikke der er grundlag for at ændre bestemmelserne som ønsket af de to
idrætsforeninger.
GENERELT
Skydeudvalget arbejder stadig flittigt på at få skrevet vores del af DMI- reglementet og vi
håber at få en totalrettelse ud i starten af 2000. Hvis der er skytter, der har ideer eller forslag
til ændringer af vores reglement så kontakt skydeudvalget.
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DE MILITÆRE LANDSHOLD
Eliteidrætten i form af de militære landshold, som styres af Forsvarets Gymnastikskole, har i
1999 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdensmesterskaber og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) samt Militære Nordiske Mesterskaber således:
Disciplin
Militær femkamp
Marinefemkamp
Orientering
Fægtning
Skydning
Faldskærmsudspring
Cross Country
Sejlsport
Biathlon-orientering

CISM - Verdensmesterskaber
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Kroatien

CISM – Europamesterskaber

Kroatien
Kroatien
USA
Danmark (Auderød)

Militære Nordiske
Mesterskaber
Danmark (Holstebro)
Sverige
Danmark (Skrydstrup)
Danmark, men aflyst
p.g.a. Kosovo-krisen

Sverige
Norge

Fra de internationale konkurrencer skal nævnes følgende:
Landsholdenes gennemførte aktiviteter i 1999 har været præget af gennemsnitspræstationer
med enkelte toppræstationer, opnået af landsholdene i militær femkamp, marinefemkamp og
sejlsport således:
-

-

Ved Militære Nordiske Mesterskaber (MNM) i militær femkamp opnåedes følgende
resultater:
Mænd: 1. og 3. plads i den individuelle konkurrence samt en 1. plads i holdkonkurrencen.
Kvinder: 1. plads i den individuelle konkurrence samt en 2. plads i holdkonkurrencen.
Ved Military World Games (VM) i militær femkamp i Kroatien opnåede mændene en 4.
plads for hold, kun 30 points fra en 3. plads.
Ved Militære Nordiske Mesterskaber (MNM) i marinefemkamp i Sverige opnåede
kvinderne en 3. plads individuelt.
Ved Militære Nordiske Mesterskaber (MNM) i sejlsport i Sverige opnåedes en 2. plads i
den individuelle konkurrence.

Andet
På grund af manglende kvalitet, svigtende rekruttering (ledere/aktive) samt den samlede økonomiske situation har Forsvarets Gymnastikskole besluttet at foretage en foreløbig lukning af
landsholdene i fægtning og Cross Country. Lukningen er gennemført med udgangen af 1999.
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL pr. 31. december 1999

IDRÆTSFORENING
Bornholms Værns Idrætsforening
Dronningens Livregiments Idrætsforening
Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskoles Idrætsforening
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark
Forsvarets Forvaltningsskoles Idrætsforening af 1998
Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening
Forsvarets Sanitetsskoles Idrætsforening
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Generalstabens Idrætsforening
Haderslev Garnisons Idrætsforening
Hjørring Garnisons Idrætsforening
Hærens Logistikskoles Idrætsforening
Hærens Officersskoles Idrætsforening
Hærens Specialskoles Idrætsforening
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening
Idrætsforeningen Elefanten
Idrætsforeningen Flyvestation Bornholm
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Skagen
Idrætsforeningen Flyvestation Skovhuse
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Idrætsforeningen Flyvestation Vandel
Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk
Idrætsforeningen Flyvestation Værløse
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille
Idrætsforeningen Farum Garnison
Idrætsforeningen Varde Garnison
Idrætsforeningen UUA
Jonstruplejrens Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Jægerkorpsets Idrætsforening
Jægersprislejrens Idrætsforening
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening
Livgardens Idrætsforening
Luftværnsgruppens Idrætsforening
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248
674
166
154
25
29
173
767
37
555
324
225
625
57
200
187
741
74
34
663
218
487
501
670
280
10
40
811
312
28
190
924
123
45
556
1096
730
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IDRÆTSFORENING
Mjørkadals Idrætsforening
Nymindegablejrens Idrætsforening
Næstved Garnisons Idrætsforening
Odense Garnisons Idrætsforening
Oksbøl Militære Idrætsforening
Prinsens Livregiments Idrætsforening
Reserveofficersforeningen i Danmark
Ringsted Garnisons Idrætsforening
Sjællandske Parkområdes Idrætsforening
Skive Militære Idrætsforening
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Søgårdlejrens Idrætsforening
Sønderborg Garnisons Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn
Søværnets Idrætsforening, Korsør
Søværnets Idrætsforening, København
Søværnets Idrætsforening, Århus
Trænregimentets Idrætsforening
Tønder Garnisons Idrætsforening
Vordingborg Garnisons Idrætsforening
AFCENT VIKINGS, Brunsum
Dansk Militær Idrætsforening - United Kingdom
Geilenkirchen Idrætsforening
Heidelberg Idrætsforening
TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER: 62
(62)
TOTAL ANTAL MEDLEMMER: 23.083
( 23.456)
Tallene i parentes er pr. 31.december 1998
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80
20
885
102
570
541
1034
132
130
420
806
89
427
1122
552
1366
245
698
281
554
18
32
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SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
Valgt
år til år
FORRETNINGSUDVALG:
OB N.O.Jensen, HRN, formand
OK K.G.Ravn, SVN, kasserer
MJ I.B.Skov, HRN
MJ P.Farver, FLV
MJ H.G.B.Jensen, FLV
KL V.Thorlacius; SVN
SSG M.Buhl, HRN
ØVRIGE BESTYRELSE:
OL F.Jensen, HRN (UF)
OKS B.L.Pedersen, HRN (UF)
OK K.Trap, SVN (UF)
CSG H.E.Lundsgaard, HRN (UF)
KN E.A.Nielsen, HRN (UF)
MJ F.H.Rasmussen, HRN (UF)
KN K.E.Damsgaard, HRN
OK P.E.Thyland, SVN
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
PL J.Pihl, ROID, HRN
SSG J.Andersen, SVN
OL G.Ildor, FLV
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
GM K.L.Axelsen, FLV
OB J.C.Lund, HRN
KA P.B.Sørensen, SVN
SUPPLEANTER TIL AMATØR- og ORDENSUDVALG:
GM K.E.Rosgaard, FLV
MJ B.Overgaard, HRN
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND:
OB J.C.Lund, HRN, Amatør og Ordensudvalg
KN K.E.Damsgaard, HRN, Den Jyske Idrætshøjskole
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
OB N.O.Jensen, HRN
DANSK FÆGTE-FORBUND:
KN H.H.Blumensaadt, HRN
KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:
MJ I.B.Skov,HRN
IDRÆTSMÆRKET, IDÉUDVALG
MJ B.Sørensen, HRN
UF = Udvalgsformand
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SKEMA 3
STÅENDE UDVALG M.V.
BOLDSPILUDVALG I
OL F.Jensen, HRN, formand
MJ T.L.Jensen, HRN, LD/badminton
MJ K.O.Bendixen, HRN, LD/bordtennis
MJ C.Pieler, FLV, LD/golf
OL N.J.Bundgaard, HRN, LD/tennis
BOLDSPILUDVALG II
OKS B.L.Pedersen, HRN, formand
SSG R.Laier, FLV, LD/fodbold
SSG Annette B.Jensen, FLV, fodbold
KN K.R.Kock, HRN, fodbold
KN M.P.Noe, FLV, LD/volleyball
PL J.Skovgaard, HRN, volleyball
PL M.Henningsen, FLV, volleyball
SSG E.N.Nielsen, HRN, LD/håndbold
OS M.A.Sabroe, HRN, håndbold
FELTSPORTSUDVALGET
CSG H.E.Lundsgaard, HRN, formand
OS J.Møller, HRN
SSG P.M.Sørensen, FLV
OL P.Tscherning, HRN,
FSPC H.Frederiksen, FLV
KN J.Thymann Nielsen, HRN
KN Mona Rasmussen, HRN
FLERKAMPUDVALGET
KN E.A.Nielsen, HRN, formand
KN H.S.Christensen, HRN, LD/femkamp
KN V.S.Vestergaard, HRN, LD/tri-/duathlon
SSG P.Halberg, FLV
OK G.H.Petersen, SVN
PL H.S.Sørensen, FLV
KN U.B.Molter, HRN
IDRÆTSUDVALGET
MJ F.H.Rasmussen, HRN, formand
OK K.B.Jensen, SVN, LD/atletik/Cross
MJ E.Andersen, HRN
CSG F.Jensen, SVN
PL P.G.Hansen, FLV
SSG M.Petersen, HRN, LD/faldskærm
OS L.B.Willumsen, HRN
SG B.Stephensen, FLV
KN H.H.Blumensaadt, LD/fægtning
OKS H.B.Grubak, HRN
SSG K.K.Berg, SVN
SSG H.K.F.Schleef, FLV

KN K.H.Lavesen, HRN, LD/svømning
KN S.G.Brevadt, HRN
KL P.Storm, SVN
KN B.Schade, FLV
SKYDEUDVALGET
OK K.Trap, SVN, formand
OK H.Grevelund, SVN, LD/pistolskydning
SSG J.Erlandsen, HRN, LD/geværskydning
SSG F.Damkjær, FLV
KN K.K.Kronskjold, HRN
SSG F.H.Andersen, HRN
CSG V.R.Hansen, FLV, LD/flugtskydning
HÆDERSTEGNSUDVALGET
OB N.O.Jensen, HRN, formand
GM K.Axelsen, FLV
KA P.B.Sørensen, SVN
OB J.C.Lund, HRN
OK K.Sortberg, sekretær
LOVUDVALGET
MJ I.B.Skov, HRN, formand
KL V.Thorlacius, SVN
MJ H.G.B.Jensen, FLV
DOPINGKONTROLUDVALGET
OK K.B.Jensen, SVN
KOORDINATIONSUDVALGET
MJ I.B.Skov, HRN, formand
OK K.G.Ravn, SVN
OL F.Jensen, HRN
OKS B.L.Pedersen, HRN
CSG H.E.Lundsgaard, HRN
KN E.A.Nielsen, HRN
MJ F.H.Rasmussen, HRN
OK K.Trap, SVN
OK K.Sortberg, sekretær
ELITEUDVALGET
MJ P.Farver, FLV, formand
MJ I.B.S.Skov, HRN
OK K.Trap, SVN
KN H.S.Christensen, HRN
CSG H.E.Lundsgaard, HRN
MJ T.Petersen, HRN
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