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Oberst Susanne Bach Bager tiltræder som ny formand for DMI

INDLEDNING
Af formand DMI, oberst Susanne Bach Bager
Militær idrætten i 2013 er ligesom resten af forsvarets virksomhed blevet udfordret af den
politiske beslutning om at spare 2,7 mia. kr. årligt på forsvarsbudgettet. Den frivillige idræt
er kun et af mange områder, der er blevet ramt af den nødvendige fokusering af forsvarets
opgaveløsning.
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Den frivillige idræt anerkendes fortsat som en vigtig del af forsvarets virksomhedskultur,
men der er et ønske om, at idrætten i højere grad målrettes det operative virke.
Forsvarets Idrætsbefaling tilgik først i juni måned og indeholdt de forventede forringelser i
vilkårene for den frivillige idræt, hvoraf især brug af fritid til planlægning og gennemførelse
af stævner ses at få indflydelse på idrætsforeningernes mulighed for at påtage sig
ansvaret for at gennemføre et forbundsmesterskab. I skrivende stund pågår en analyse af
forsvarets idrætsvirksomhed i rammen af Forsvarets Idrætsudvalg. Bestyrelsen gør i den
forbindelse endnu et forsøg på som minimum at få Danmarksmesterskaberne i feltsport,
militær femkamp og biathlon orientering anerkendt på lige fod med
Forsvarsmesterskaberne. Vi fremfører tillige vores opfattelse af, at den frivillige idræt ud
over at bidrage positivt og målbart til medarbejdernes sundhed gennem øget udholdenhed
og styrke – tillige bidrager positivt til den ikke så målbare trivsel, korpsånd og et bedre
arbejdsmiljø.
Efter DMI opfattelse bidrager den frivillige idræt positivt til forsvarets virksomhedskultur,
idet alle medarbejdere på tværs af grader og enheder kan dyste i frie og fair konkurrencer,
hvor træningen er frivillig og lystbetonet, og hvor netværk og venskaber opstår. Netværk
og venskaber der er med til at styrke forsvarets opgaveløsning både herhjemme og i
missionsområderne.
Tendensen fra 2011 med faldende deltagelse i forbundets mange stævner er fortsat i
2013, og tre ud af 17 stævner blev aflyst på grund af for få tilmeldinger (bordtennis, tennis
og håndbold). Dette tilskrives hovedsageligt de førnævnte ændrede vilkår, primært
arbejdstid. Såfremt interessen for bordtennis og tennis ikke skærpes, ophører de som
forbundsmesterskaber.
DMI består nu af 47 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 19.520, hvilket er et
fald på 993 medlemmer i forhold til sidste år. Medlemsregistreringen følges nøje, idet DIF
tilskuddet til DMI idrætsaktiviteter afhænger heraf.
DMI gennemfører fortsat officielle DIF mesterskaber i militær femkamp, biathlon
orientering og feltsport. I 2013 kan der registreres et fald i deltagerantallet i de to
førstnævnte og et næsten uændret for feltsport.
DMI bæres af aktive idrætsfolk og frivillige ledere, som alle gør en påskønnelsesværdig
indsats til gavn for den frivillige idræt i forsvaret. En indsats som er af stor betydning for
forsvaret – som en vigtig kulturbærer, men også som et vigtigt element til at sikre
sammenhængskraft, trivsel og velvære blandt forsvarets medarbejdere. Forhold der bør
prioriteres, når medarbejderne står over for store forandringer og en usikker fremtid.
I 2013 er det danske forsvars internationale engagement fortsat, og der stilles uændrede
store krav til personellets både fysiske og psykiske ressourcer. DMI ønsker fortsat at være
en aktiv medspiller på denne bane og vil gennem sine aktiviteter give et fysisk og socialt
tilbud, der kan støtte op om Forsvarets ansatte og deres pårørende og dermed bidrage til
at bevare et både fysisk og mentalt ”Sundt Forsvar”. Vore foreninger har således åbnet op
for ordinært medlemskab for nærmeste pårørende og veteraner.
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DMI har i 2013 haft et konstruktivt og godt samarbejde med DIF, herunder ikke mindst i
forbindelse med ”DIF Soldaterprojekt” med idrætstilbud til vore skadede soldater, hvoraf
Ride4Rehab med støtte fra særligt udpegede ambassadører, sponsorer og forsvarets
idrætsforeninger blev den største og mest synlige aktivitet i 2013. Et eksempel på at DMI i
samarbejde med DIF og DHIF har påtaget sig et socialt ansvar i forhold til de af vore
kolleger, som er kommet alvorlig til skade under forsvarets internationale engagement.
Projektet er besluttet forlænget i tre år frem til 2016.
Jeg finder det helt indlysende, at den frivillige idræt også i fremtidens forsvar får en
fremtrædende rolle, herunder som en væsentlig bidragsyder til forsvarets sociale kapital.
Det er derfor min forventning, at forsvarets ledelse også fremover vil give den frivillige
idræt rimelige funktionsvilkår.
Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen, DMI sekretariatet, respektive udvalg og ikke
mindst DMI mange idrætsforeninger og ildsjæle for en fortsat stor og dedikeret indsats til
gavn for den frivillige idræt i forsvaret og et ”Sundt Forsvar”.
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2013

ÆRESTEGN
Generallæge Erik Darre
SØLVEMBLEM
Oberst Susanne Bach Bager, Formand DMI
SSG J. V. Nielsen, Formand DMI Fodboldudvalg
OS Peter Hansen, Formand DMI Volleyballudvalg
KN M. L. Hoffmann, Formand DMI Cykeludvalg
SSG K. Fausing, Formand DMI Flugtskydningsudvalg
BRONZEEMBLEM
SSG Bo Bøgh Larsen, AKIF
OS A. B. Nielsen, AKIF
KP L. Toft, AKIF
SSG H. K. Schmidt, JDRI
SSG Bruno Larsen, IVG
AFDING Per Mørkebjerg, IVG
Rune Oland Larsen, DHIF
Marie T. Leffler, DHIF
Christian Olsen, DHIF

LANDSHOLDSDELTAGERE
BIATHLON ORIENTERING
Guld:
Inge Skovgaard Knudsen
Bronze:
SG A. Hadberg
SEJLSPORT
Bronze:
KK Christian Nielsen
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MARINE FEMKAMP
Bronze:
KT L. Larsen
KT R. Bjørn
KT M. Hostrup
KT K. Nielsen
KT K. Ø. Johansen
CISM BOKSNING 2012
Bronze:
SSG M. Gam
CIV J. E. H. Sørensen
SG C. H. Sørensen
GULDMANCHETKNAPPER
Generallæge Erik Darre
SØLVMANCHETKNAPPER
Major Varny S. Vestergaard

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2013
På DMI repræsentantskabsmøde den 19. april 2013 blev der overrakt følgende pokaler og
hæderspræmier:

POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet
en for den militære idræt enten national eller international betydningsfuld/ bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2012 tildeles den:
Menig Inge Skovgaard Knudsen, Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland og
Konstabel Lea Maria Lindberg Reime, Totalforsvarsregion Sjælland.
Som begrundelse skal anføres:
Lea og Inge deltog i landsholdets mange træningssamlinger i foråret 2012, hvor fokus var
på individuelle resultater. De opnåede begge flotte individuelle placeringer ved de militære
verdensmesterskaber i orientering i Danmark i juni 2012. Som makkerpar i en
stafetdisciplin bragte foråret dog ingen topresultater.
I efteråret 2012 afholdtes de første Nordiske Mesterskaber i orientering med Sverige som
vært. Skandinavisk terræn er altid en udfordring for danske orienteringsløbere, og
landsholdet havde ikke regnet med medaljeplaceringer ved disse mesterskaber, men her
overraskede de to piger glædeligt i mesterskabets afsluttende disciplin, stafet.
Efter to dages konkurrencer havde Lea og Inge fået god føling med svensk terræn og det
rette flow i løbet, så de næsten ”bom”-fri kunne sætte tingene på plads. Inge løb
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førsteturen på den bedste tid i feltet. Lea ”gik i skoven” med ca. 1 minuts forspring til feltet,
en førerposition hun fastholdt – og forbedrede væsentligt – resten af løbet. Pigerne vandt
en velfortjent førsteplads og dermed guldmedalje i stafet til Danmark med et forspring på
6½ minut, ned til det bedste svenske hold på andenpladsen.
På den baggrund tildeles de
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE
IDRÆTSPRÆSTATION.

SØNDERBORGPOKALEN
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en for den
militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig
idrætspræstation.
For præstation i 2012 tildeles den:
Menig Inge Skovgaard Knudsen, Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland
Som begrundelse skal anføres:
CISM verdensmesterskaber i Orientering 2012 blev gennemført i et af de mest
udfordrende terræner, der er set i mange år – Vester Thorup Klitplantage i Nordjylland.
Klitplantager er en særlig udfordring for alle orienteringsløbere, og det er derfor en særlig
glæde for dansk militær idræt, at Inge der havde debut på det militære landshold, viste
vejen for de øvrige danske deltagere og samtidig satte hovedparten af verdenseliten på
plads.
Niveauet ved de militære verdensmesterskaber er meget højt, og det er da også første
gang – overhovedet – at Danmark har erobret en medalje i dameklassen ved CISM
verdensmesterskaber i orientering. Dette understreger den fantastiske indsats Inge har
gjort med træning op til samt koncentration og råstyrke under selve løbet. Dette
hjembragte den velfortjente medalje.
På den baggrund tildeles Inge
SØNDERBORGPOKALEN

KAPTAJN SÆTTER-LASSENS MINDEPOKAL
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af fru E. Sætter-Lassen i 1967.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der organisatorisk, instruktørmæssigt
eller ved personlige resultater har ydet en ganske særlig indsats inden for skydning.
For indsats i 2012 tildeles den:
Oversergent Henning Møller, Idrætsforeningen Skive Garnison
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Som begrundelse skal anføres:
Henning har i mange år gjort et stort stykke arbejde i Skydeudvalget og altid stillet op til
landsskyttestævnet som leder af geværskydningen. Henning har selv deltaget som en
habil skytte på militære våben, men også på 300 m riffel har Henning været med.
DMI siger TAK til Henning for det store arbejde du har gjort for skydeidrætten i DMI
igennem mange år.
ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har ydet
særlige skydermæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har medvirket
til fremme af skydeidrætten.
For indsats i 2012 tildeles den:
Menig Rene’ Kristiansen, Hjemmeværnet
Som begrundelse skal anføres:
René har medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem. René har altid tid til at
hjælpe vejlede andre.
René har i år 2012 vist store sportslige resultater. Både i NMM, CISM og DMI regi.
René toppede da han blev udtaget til Europa Cup finalen på 300m, som blev afviklet i
Zagreb i september 2012. René vandt både halv og helmatch på 300m samt satte
europarekord i halvmatch med 593 point ud af 300 mulige.

ARVEPRINS KNUDS POKAL
(Overrækkes af FM/DMI)
Skænket af admiral, Hans Kongelige Højhed Arveprins Knud i 1968.
Tildeles for et år ad gangen et af forbundets forbundsmedlemmer (foreninger), der har
ydet en ganske særlig indsats inden for forbundet.
For indsats i 2012 tildeles den:
BORNHOLMS VÆRNS IDRÆTSFORENING
Som begrundelse skal anføres:
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI) har gennem de seneste år været særdeles aktiv,
ikke mindst på det arrangementsmæssige område. BVI har bl.a. i 2011 afviklet Danmarksog forbundsmesterskab i militær femkamp og cykling 2012 og planlægger også i de næste
år at arrangere DMI stævner.
BVI er en af de veletablerede foreninger, der gennem mange år altid har været parat til at
tage deres andel af DMI stævner.
Med BVI som arrangør, er der altid sikkerhed for et stort engagement og høj kvalitet i
stævnerne. BVI er med en forening, der tjener som forbillede for andre, og det er oplagt, at
foreningen på baggrund af en mangeårig og meget flot indsats nu tildeles Arveprins Knuds
Pokal.
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ÅRETS MEST VINDENDE IDRÆTSFORENING
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) har i året 2012 vundet pokalen med i alt 139
point efterfulgt af Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), som opnåede 94 point.
Nummer 3 blev Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) med 82 point.
Resultatet er opnået på baggrund af flest opnåede 1., 2.- og 3. pladser på tværs af
idrætsgrenene.
IFK er forbundets trediestørste idrætsforening med i alt 1691 medlemmer, efter
Jydske Dragonregiments Idrætsforening med 1694 og Aalborg Kaserneres
Idrætsforening med 2449 medlemmer, opgjort efter DIF’s nye medlemsrapportering.
HÆDERSBEVISNINGER
DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Inge Skovgaard Knudsen, Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland.
Som motivation skal anføres:
Inge Skovgaard Knudsen er i 2012 tildelt DMI bronzeemblem for deltagelse på landsholdet
i orientering.
Inge har en lang karriere i orientering bag sig i civilt regi, men først i 2012 blev Inge aktiv i
Hjemmeværnet og her igennem et emne til det militære landshold i orientering. Igennem
hele foråret 2012 var Inge meget aktiv under landsholdets træning og helt fokuseret på
deltagelse i CISM Verdensmesterskaber i Orientering. Ved disse mesterskaber, som blev
gennemført i Vester Thorup i Nordjylland, viste Inge, at de mange træningspas i de kolde
klitterræner i foråret ikke havde været spildt. På den meget krævende langdistance
markerede Inge, at hun i militært regi hører hjemme helt i toppen af verdenseliten, da hun
erobrede sølv.
På denne baggrund tildeles Jacob DMI guldemblem.
DMI Ærestegn, overrækkes af DMI næstformand MJ Kim Kock til
Generallæge Erik Darre
Erik Darre har været valgt til posten som Dansk Militært Idrætsforbunds formand siden
2005. Han har fra starten udvist et ganske særligt engagement præget af visioner samt
ideer til gavn for forbundet. Han har sat sit helt klare præg på forbundets udvikling, og han
har markeret sig som en stærk ledelsesprofil i den idrætslige verden.
Forbundets klare position som et breddeidrætsforbund, med et socialt ansvar i forhold til
forsvarets ansatte og deres familier, herunder tiltag som ordinært medlemskab for civile
pårørende, er alle initiativer og tiltag som er iværksat og stadfæstet under Eriks ledelse.

11

Erik både er og har været en central tovholder i forholdet til Danmarks Idræts Forbund
(DIF). Forholdet til DIF har udviklet sig markant under Eriks ledelse og er nu tættere, end
det har været meget længe.
”DIF Soldaterprojekt”, i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Handicap
Idrætsforbund, skal i den forbindelse fremhæves. Et projekt, som er blevet tildelt IOC
Trophy 2011, ”Sport for Social Responsibility” og har været medvirkende til Eriks
modtagelse af World Veterans Federation Rehabilitation Prize i 2012.
I DIF regi er Danmarks Moderne Femkamp Forbund er i perioden blevet tilknyttet DMI. Der
er gennemført konstruktive møder og et forbilledligt samarbejde mellem vores to
specialforbund.
Resultaterne har først og fremmest betydning for de aktive idrætsudøvere, men de
politiske signaler må bestemt ikke underkendes. Også på dette område har Erik vist en
ganske særlig evne til at placere DMI som en vigtig medspiller i dansk idrætsliv.
Med udgangspunkt i positionen som Chef for Forsvarets Sundhedstjeneste har Erik også
en stor indsigt i den tjenstlige idræt i Forsvaret. Det er en viden, der på fornem vis
supplerer hans engagement i DMI, men han har samtidig i høj grad vist evnen til at skille
tingene fra hinanden, når det var påkrævet. Denne udprægede fornemmelse for de rigtige
initiativer på rette tid og sted er et kendetegn for Erik.
Erik er på alle måder en respekteret, og i høj grad værdsat, formand for DMI. Hans
resultater på forbundets vegne bekræfter dette, og han fremtræder på alle måder som et
stort aktiv for den frivillige idræt i Forsvaret, men også som et aktiv for dansk idræt
generelt.
Erik har et langt idrætsliv bag sig, og han er selv en meget aktiv idrætsudøver. Han er på
mange måder det gode eksempel for andre, hvilket er med til at manifestere ham som en
central figur i idrætslivet både som udøver, men i særdeleshed som leder og initiativtager.
Erik Darre blev tildelt DMI Guldemblem i 2009 og DMI Hæderstegn i 2011
På baggrund af ovenstående indstilles Erik Darre som Æresmedlem i DMI.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2013 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:

Jydske Dragonregiments Idrætsforening:

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp
Danmarksmesterskaber i feltsport.

Bornholm Værns Idrætsforening

Danmarksmesterskab i Biathlon
Orientering

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Idrætsforeningen Skive Garnison
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Vordingborg Garnison Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Fredericia Garnison Idrætsforening
Idrætsforeningen Forsvarets
Materieltjeneste
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Livgardens Idrætsforening
DMI Cykeludvalg

FORBUNDSMESTERSKABER
Fodbold ude, Tennis (aflyst)
Fodbold inde, Bordtennis (Aflyst)
Badminton, Skydning
Cross Country, Fægtning
Flugtskydning
Volleyball
Triathlon/Duathlon,
Landevejscykling
Håndbold (Aflyst)
Golf
Flugtskydning
Faldskærmsspring
Mountain Bike

Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en
tak til Lokale Støtte Elementer, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af
den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.
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(Tal i parentes angiver deltagelse i 2012)

IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Skydning
Flugtskydning
Mountain-bike
* Holdkonkurrence udgået.
I alt 1189 deltagere heraf 153 til DM

DELTAGELSE
Individuel
Hold
Foreninger
51 (79)
16 (18)
Aflyst (27)
Aflyst (13)
Aflyst (7)
54 (211)
* (31)
13 (24)
129 (186)
14 (22)
26 (22)
Aflyst (Aflyst)
Aflyst (Aflyst)
26 (43)
7 (13)
30 (34)
12 (13)
Aflyst (12)
Aflyst (7)
7 (11)
7 (7)
53 (52)
7 (9)
10 (11)
38 (67)
8 (18)
10 (14)
11 (18)
10 (11)
29 (56)
7 (19)
8 (7)
7 (16)
2 (3)
6 (9)
25 (30)
6 (7)
9 (15)
61 (131)
18 (54)
8 (16)
27 (85)
9 (16)
9 (14)
28 (21)
10 (9)
8 (7)
82 (67)
12 (11)
123 (144)
34 (32)
15 (16)
64 (74)
* (16)
18 (15)

GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er under Danmarks Idrætsforbund (DIF) specialforbund for følgende tre idrætsgrene, 1) biathlon orientering/biathlon orientering-stafet, 2) feltsport og 3) militær femkamp. I disse idrætsgrene gennemfører forbundet danmarksmesterskaber. For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i forsvaret har også i 2013 oplevet et spændende idrætsår med mange
udfordringer.
DMI har i 2013 gennemført 17 forbundsmesterskaber, herunder 3 Danmarksmesterskaber.
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse/sekretariat været repræsenteret.
DMI bestyrelse besluttede at lukke for forbundsmesterskab i beachvolley i 2013.
Forbundet har kunnet konstatere en tilbagegang i både det individuelle deltagerantal i
Danmarks- og forbundsmesterskaber og i holdidrætterne i forhold til 2012. Der har således
været tilbagegang i 17 ud af 19 stævner. Bordtennis, tennis og håndbold blev aflyst p.g.a.
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for få tilmeldte. Der har i 2013 været 1189 individuelle deltagere mod 1246 individuelle
deltagere i 2012.
Deltagerantallet i holdidrætterne er ikke medregnet p.g.a. holdidrætternes varierende
størrelser. Holdmesterskaberne i cykling og mountainbike er afskaffet. Af deltagende
foreninger er det samlede tal for 2013 204 mod 268 i 2012.
Det er DMI vurdering, at Forsvarets betydelige begrænsning i vilkårene for deltagelse i
DMI-aktiviteter (brug af fritid til deltagelse samt især brug af fritid til planlægning og
gennemførelse), er hovedårsagen til den faldende deltagelse. Hvilket tillige ses at være
hovedårsagen til aflysning af hele tre stævner i 2013. Det er imidlertid også DMI
opfattelse, at medlemmer og foreninger skal have tid til at omstille sig til de nye vilkår,
ligesom bestyrelsen har anmodet udvalg og idrætsforeninger om at overveje muligheder
for optimering af måden stævner og mesterskaber gennemføres på i forhold til Forsvarets
nye vilkår. Hensigten er at opretholde eller øge interessen for at dyrke idræt. Området vil
blive fulgt nøje i det kommende år.
Formidling af DMI informationer til foreninger og tjenestesteder har ikke altid været
optimal. Selv om der fra sekretariatets side gøres meget ud af at bruge flere
informationsmetoder, herunder især hjemmesiden og direkte mails til foreningerne, kan det
konstateres, at informationen ikke hver gang når ud som tiltænkt. Det er klart, at med det
generelle arbejdspres på personellet og den igangværende forandringsproces i forsvaret,
er det en ekstra belastning at skulle videreformidle informationsmaterialet fra DMI. I DMI
arbejdes der derfor kontinuerligt på, at finde og anvende de mest hensigtsmæssige
metoder til formidling og tilmelding til aktiviteterne, herunder on-line tilmelding via
internettet.
Den forenklede arbejdsprocedure vedrørende regnskabsaflæggelse for DMI’s stævner har
også i 2013 fungeret godt. Den arrangerende idrætsforening kan sende alle regninger
samlet til DMI sekretariat, der kvalitetssikrer og fremsender til Forsvarets Regnskabstjeneste.
Samarbejdet med forsvarets 20 idrætsledere har fungeret godt, men også her har
Forsvaret været nødt til at gennemføre store ændringer. Der er således alene fem
idrætsledere tilbage, og de vil få ændrede arbejdsopgaver. DMI vil søge at etablere et
samarbejde med de resterende fem idrætsledere.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring bør det
bemærkes, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, hvor der ikke er
krav om, at deltagerne være medlem af samme idrætsforening. En mulighed der ikke har
været benyttet meget i 2013. DMI skal derfor opfordre til, at især små idrætsforeninger gør
brug af denne mulighed for, at ”holdspillere” fra disse idrætsforeninger også kan deltage i
DMI idrætsvirksomhed.
Anti Doping Danmark har gennemført dopingtests ved træningssamlinger og ved DMI
stævner. DMI har med tilfredshed noteret sig, at alle tests har været negative.
DMI har i 2013 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til tre projekter: DIF
”Soldaterprojekt”, Spærrenet til multibane til IVG samt til fægteudvalgets Danish Military
Open fægtning.
PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
DMI ser fortsat gerne, at planlægning af stævner 2-3 år frem i tiden fastholdes, som
besluttet i 2010. Dette giver tjenestesteder og idrætsforeninger god tid til at placere DMI
stævnerne ind i forhold til øvrige aktiviteter.
DMI arbejder fortsat ud fra princippet om at lade samme idrætsforening/tjenestested
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planlægge og gennemføre samme stævne flere år i træk. Denne praksis følges p.t. især
inden for boldspil. Denne praksis må naturligvis ikke forhindre, at idrætsforeninger – især
de mindre – får mulighed for at planlægge og gennemføre et DMI stævne. Mindre
idrætsforeninger gøres opmærksomme på muligheden af at slå sig sammen om afholdelse
af et DMI stævne.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i forsvaret er i skrivende stund under revision,
hvorfor både bestyrelsen og sekretariatet følger dette nøje. Idrætsforeninger opfordres til
også at holde sig ajour med udviklingen i dette arbejde, herunder at bidrage aktivt hvor
muligt.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2013 været meget varieret.
Der har været en del udskiftninger i diverse idrætsforeningers bestyrelser. I flere idrætsforeninger har man haft besvær med at få poster besat.
Alligevel har idrætsforeningernes kontakt til DMI været tilfredsstillende, idet de fleste har
orienteret DMI sekretariat om ændringer i respektive bestyrelsers sammensætning og evt.
nye kontaktpersoner.
Deltagelse i idrætsaktiviteter er efter DMI opfattelse, en vigtig del af forsvarets
virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere på tværs af grader og enheder kan mødes i en
fair og fri konkurrence, hvor træningen er frivillig og lystbetonet, og hvor netværk og
venskaber skabes. Forsvarets har helt særlige vilkår, hvor de pårørende ofte må klare sig
alene på hjemmefronten i længere tid. Derfor tog DMI i 2006 et medansvar for
opbygningen af sociale netværk ved at åbne mulighed for, at pårørende kunne optages
som ordinære medlemmer af forbundet, og dermed være en del af denne kultur. I 2013 er
der fortsat enkelte af DMI idrætsforeninger, der ikke har fået ændret deres vedtægter i
overensstemmelse hermed. DMI skal hermed endnu engang opfordre disse
idrætsforeninger til at få tilpasset deres vedtægter i overensstemmelse med DMI
Bestemmelser, herunder samtidig at give mulighed for at optage personel fra
Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det også i 2013 alligevel er
lykkedes for mange idrætsforeninger at engagere meget personel i den frivillige idræt og at
holde et relativt højt aktivitetsniveau bl.a. gennem arrangementer uden for daglige
tjenestetid.
Medlemsregistrering:
DIF har i 2012 besluttet at ændre terminen for foreningernes medlemsindberetning,
således at samtlige foreninger under DIF, DGI og Firmaidræt har samme skæringsdato for
medlemsindberetning. DIF besluttede samtidig, at medlemmer der i 2013 har været
medlem af en forening i tre måneder og derover skal medregnes i registreringen.
Idrætsforeningerne er blevet meget bedre til rettidigt at indberette den årlige
medlemsregistrering til DIF. Der er dog fortsat nogle ganske få idrætsforeninger, der skal
have påmindelser herom. Idrætsforeningerne bør bemærke, at manglende
medlemsregistrering medfører et mindre tilskud fra DIF, og dermed også en mindre
økonomi at gøre godt med i forbindelse med idrætten. Manglende registrering flere år i
træk kan medføre, at idrætsforeningen helt bliver slettet i DIF. Det kan således koste dyrt
at undlade det meget begrænsede arbejde, det er at udfylde et fortrykt skema, og
indsende det via Internettet til DIF.
DMI har i 2013 afholdt et orienteringsmøde for idrætsforeningerne og et møde for DMI
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udvalgsformænd. Orienteringsmødet blev afholdt i forbindelse med repræsentantskabsmødet. DMI skal opfordre til, at alle forbundets idrætsforeninger tilstræber at deltage heri,
idet DMI her bl.a. gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f. m. økonomi,
indberetninger til DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.v.
DMI må konstatere, at økonomidelen i f. m. stævnevirksomheden, også i 2013, på trods af
det faktum, at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og
kontering af diverse udgifter, fortsat volder besvær. DMI har etableret en forenklet
procedure med FRT, der indebærer, at alle fakturaer, som kører uden om tildelte ordre nr.
skal sendes direkte til DMI sekretariat, som så ekspederer disse videre til FRT. DMI
opfordrer alle idrætsforeninger til at udpege en økonomiansvarlig ved hvert DMI stævne
samt at søge støtte til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af DMI
stævnevirksomheden i respektive DMI udvalg.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på idrætsforeningernes
(forbundsforeningernes) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at
foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
bankkonto/postgironummer, telefonnumre og mailadresse.
Det er positiv, at et stigende antal idrætsforeninger efterkom indsendelse af årsberetning i
2013. DMI skal opfordre alle idrætsforeninger til at efterleve den angivne indsendelsesfrist.
Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
Forbundet består af 47 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 19.520 pr. 31.
december 2013. Det er en tilbagegang på 993 medlemmer i forhold til 2012.Foreningerne
skal være opmærksomme på, at medlemmer ”forsvinder” ud af DMI idrætsforeninger i
forbindelse med udsendelse, ved manglende ”genregistrering” af medlemmer, som er
blevet udmeldt i forbindelse med nedlæggelse af idrætsforeninger, samt når medlemmer
forflyttes til et andet tjenestested i løbet af året. DMI skal opfordre til, at idrætsforeningerne er opmærksomme på nævnte forhold, og får medlemmerne genindmeldt snarest
muligt.
Udvikling/vision
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksom på udvikling og medlemmers ønsker om nye
idrætsgrene og discipliner. Vi følger således nøje om der der idrætsgrene, hvor
deltagerantallet, eller andet, ikke gør denne gren berettiget mere, og om der er andre
idrætsgrene, som fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her
er det vigtigt, at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus på nye ”trends” i

17

idrætsverdenen. På baggrund af flere års svigtende interesse har bestyrelsen aktuelt
særlig fokus på bordtennis og tennis. Hvis interessen ikke skærpes for disse idrætter
lukkes de som forbundsmesterskab fra 2014.
SANKTIONER OG BØDER
DMI sanktions- og bødepolitik har ikke været brug i 2013.
DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover. Dette ikke for, at DMI skal
have det som en indtægtskilde, men fordi at dæmme op for antallet af udeblivelser og
meget sene afbud. Idet disse forhold er til stor gene for såvel arrangører som deltagere.
DMI har også gennemført stikprøvevis medlemskontrol ved stævner, og det var glædeligt
at kunne konstatere at alene forbundets ordinære medlemmer deltog i disse stævner.
Medlemskontrol vil fortsat blive gennemført i 2014.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
Som vedtaget i 2009 består DMI bestyrelse nu af elleve medlemmer inkl. formand,
næstformand og kasserer samt to suppleanter. Det er også i 2013 konstateret, at den
”slankere” organisation fungerer tilfredsstillende, takket være meget aktive
udvalgsformænd.
Alle DMI Love og Bestemmelser ligger tilgængelig for alle på DMI hjemmeside www.dmif.dk.
Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening som medlem at holde sig ajour med
ændringer/opdateringer m.v.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
DMI har i 2013 skiftet formand, idet Erik Darre er blevet pensioneret. Ny formand er oberst
Susanne Bach Bager. Også på kassererfunktionen er der sket et skifte, idet Søren Munk
Madsen er afløst af Bjarne Pedersen.
I 2013 er der afholdt ni bestyrelsesmøder, et udvalgsformandsmøde, et orienteringsmøde,
et lovudvalgsmøde samt et præmieudvalgsmøde.
Det fælles forsvars- og DMI forbundsmesterskab i skydning fra 2012 er afholdt 24.-26.
september 2013 i Skive og fortsættes i 2014. Der er dog foretaget ændringer i
bestemmelserne i forhold til den første sammenlægning i 2012.
DMI har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg, herunder deltaget i et større
igangværende analysearbejde vedr. Forsvarets idrætsvirksomhed.
Hæderstegnsudvalget har ikke haft sager til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2013 blevet testet af Anti-doping
Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2013 udført af DMI bestyrelse og faste udvalg,
hver inden for deres område.
VANDREPRÆMIER/-POKALER
DMI besluttede i 2011 at lade vandrepræmier udgå. De udvalg, der ønsker vandrepræmier
bevaret, administrerer dem selv. Idrætsforeningerne opfordres til at holde sig ajour med,
hvem der har vandrepræmierne og ved udsendelse/ændring af tjenestested samt
hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
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DANMARKS IDRÆTSFORBUND
DMI har også i 2013 haft et godt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). DMI
har haft en medlemstilbagegang i forhold til 2012 år. Det er derfor fortsat yderst vigtigt, at
DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
DIF’s fordelingsnøgle indebærer, at det er antallet af aktiviteter, turneringer, stævner,
uddannelse osv., der tæller med som parametre, når pengene fra ”Danske Spil” skal
fordeles i DIF. Forbundets indberetninger desangående skal fremadrettet tilsendes DIF
senest 1. april. I forbindelse med udarbejdelse af denne indberetning til DIF, er
sekretariatet afhængig af, at DMI udvalgsformænd indsender de ønskede oplysninger
rettidigt.
DMI formand, Susanne Bach Bager, næstformand Kim Kock og bestyrelsesmedlem Laura
Thomsen repræsenterede forbundet ved DIF Årsmøde den 4. maj 2013.
Ved DIF budgetmøde 4. oktober 2013 var forbundet repræsenteret ved kasserer Bjarne
Pedersen.
Kasserer Bjarne Pedersen har deltaget i DIF udviklingsmøde.
DMI formand Erik Darre/Susanne Bach Bager har deltaget i DIF møder og seminarer for
specialforbundsformænd.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn og vicegeneralsekretær Henrik Boe Jensen har
deltaget i DIF møder vedr. ændring i foreningernes medlemsindberetning.
DMI formand Erik Darre og generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i en del
mødevirksomhed med DIF og Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF) i forbindelse med
”DIF Soldaterprojekt”. Projektet har løbet siden 1. april 2011 og er planlagt at fortsætte til
udgangen af 2013. Erik Darre har efter afslutning som formand for DMI været konsulent
for DMI på ”DIF soldaterprojekt”. Det er besluttet at projektet fortsætter endnu 3 år, indtil
udgangen af 2016 (deltagelse i paraolympiske lege).
DMI formand Erik Darre har deltaget i Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF)
årsmøde, og DMF har deltaget i DMI bestyrelsesmøder.
TEAM-DANMARK
DMI har igen i 2013 fået tildelt støtte fra TD. Det militære femkamplandsholds resultater
har desværre heller ikke i det forgangne år været gode nok til at komme igennem ”TD nåleøje” for at få tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet indplaceret i ”Kandidatgruppen” med en økonomisk støtte på i alt kr. 70.000,00. DMI har haft et særdeles godt
samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2013 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale om
lokal presseomtale i forbindelse med forbundets Danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2013 blevet vartet af DMI sekretariat, web-redaktør Tom Petersen.
I forbindelse med ” DIF Soldaterprojekt” har der været en del presseomtale samt TV
indslag.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i 2013 haft uændret bemanding. Sekretariatet har haft et særdeles godt
samarbejde med DMI revisionsfirma MAZARS, ligesom samarbejdet med Center for Idræt
har fungeret upåklageligt.
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Badminton af MJ T. L. Jensen
Forbundsmesterskaberne blev igen i 2013 afviklet som et stævne over 2 dage, der blev
spillet 19-20 marts 2013 med Idrætsforeningen Skive Garnison som arrangør.
Turneringen blev afviklet i Stoholms Fritids- og Kulturcenter efter en model, hvor der på
førstedagen spilledes indledende kampe, primært afviklet som en puljeturnering, således
at de enkelte deltagere i hver række som minimum var garanteret 2 kampe. I det omfang
det var muligt, blev alle finalerne også afviklet som puljer. Alle de rækker, der var indbudt
til, undtagen SVD, blev afviklet. Kriterierne for afvikling af MC rækkerne vil blive drøftet i
udvalget i forbindelse med udvalgsformandsmødet den18 april.
Arrangøren skal have ros for gennemførelsen af alle de administrative elementer forud for
stævnet. Selve afviklingen af stævnet forløb ligeledes gnidningsløst, takket være de
hjælpere, arrangøren havde stillet til rådighed, samt velvillig bistand fra de øvrige
udvalgsmedlemmer. Det skal i den forbindelse understreges, at det godt kan betale sig at
kigge sig lidt omkring, når man skal finde halfaciliteter til arrangementer af denne art.
Stoholm Fritids- og Kulturcenter skal i hvert fald have stor ros for dette arrangement
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:

ØST
VEST
I ALT

Singler
13
41
54

Doubler
7
37
44

I alt
20
78
98

Antallet af startende deltagere (75) ligger væsentligt under deltagerantallet i 2012.
Aktiviteterne (antallet af singler og doubler) er ligeledes væsentligt under niveauet for
2012. Tallene udviser endnu tydeligere den skævvridning af det danske forsvar, der er
sket i forholdet mellem ØST og VEST.

Biathlon orientering af Jan Møller, formand for biathlon orientering-/feltsportsudvalget.
”I have a dream” er lettere omskrevet, hvad Johan Aagaard,
stævneleder ved dette års DM Biathlon orientering, gennem nogle
år havde prøvet at udleve. Johans drøm var at få lov til at afvikle DM
på Danmarks solskinsø nr. 1 - Bornholm. I 2013 lod det sig endelig
gennemføre i perioden d. 20–22 september. En del af drømmen var
også at afvikle stævnet på forskellige lokaliteter på Bornholm, med
hvert sit særpræg, primært selvfølgelig af orienteringsteknisk
karakter.
Første ret – forretten fredag eftermiddag var sprint, den kortere og mere intensive
version af Biathlon orientering, hvor kortere orienteringssløjfer og strafrunder ved forbiere i
skydningen giver liv på stævnepladsen. Der var dækket op på toppen af Gudhjem by, som
man i dagens anledning havde fået afspærret for biltrafik, og med start på en smal sti
mellem klipperne i den vestlige del af byen. Et par rundture rundt i byen ad mange små
gader, poster imellem klipper foran byens ocean-view og poster med storslået udsigt over
havet til fæstningen på Christiansø, blev ledsaget af en del opmuntrende bemærkninger
fra de forholdsvis mange personer, der trods bilfri by, havde bevæget sig ind i den meget
kuperede, men også meget hyggelige by. Om det var kuperingen, eller udsigten der gjorde
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udslaget, så betød det i hvert fald at banerne var rigelig lange, med vinder tider på 33-40
min. Men det tror jeg faktisk langt de fleste deltagere glemte alt om, efter den fede
oplevelse de havde haft.
Anden ret - hovedretten,
blev serveret lørdag og
bestod af intet mindre end
Paradisbakkerne. Fra en
nabo mark til skoven blev vi
efter indskydning kørt ind
midt i Paradisbakkerne, og
så havde vi ellers bare selv
at finde hjem. Først med en
punktorientering med 10
punkter, som i hvert fald
ikke var for kort og slet ikke
for nem. Det blev dog
hurtigt tilgivet for det foregik
over højlyng og gennem
sprækkedale fra en
svunden istid. Tilbage ved
nabomarken gennemførtes
første skydning, den
liggende og så var det
tilbage til Paradiset på
selve orienteringsløbet. Området er en stor oplevelse i sig selv, men det var også langt og
hårdt, og der var helt sikkert ingen der havde meget energi tilbage, da de returnerede til
den afsluttende stående skydning. Sjældent har man set så mange komme gående ind for
at få afviklet de sidste 10 skud stående – heldigvis uden strafrunder, ”kun” 2 strafminutter
pr. forbier.
Tredje ret – desserten, søndag formiddag var deltagerne om end endnu mere
spændte på at få serveret. Stedet var lige midt på Dueodde på Bornholms sydlige spids,
kun få hundrede meter fra nord Europas højeste fyr. Ude midt i en kæmpe gryde af fint
sand, havde Johan og alle hans hjælpere fået opstillet en Biathlon skydebane med alt
hvad der hører sig til. Sikke et arbejde de har haft med at slæbe, ikke mindst de tunge
skiver, som vejer 40 kg stykket. I sandgryden var der samlet start på stafetten, der var
udsigtspunkt til flere poster tæt derpå og deltagerne måtte sågar op over en høj sandklit på
strafrunden, hvis man var så ”dygtig” ikke at ramme med alle sine skud. Det var en ren
fornøjelse at overvære og ikke mindst selv være med til at deltage i.
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Der skal lyde en kæmpestor
tak til arrangørerne fra
Bornholms Værns
Idrætsforening (BVI) og
Rønne idrætsklub –
orienteringsafdeling, den
største dog til Johan
Aagaard, for et meget
velgennemført DM stævne,
hvor de ca. 70 deltagere blev
fodret med ene lækre retter.
Heri inkluderet
kammeratskabsaftenen
lørdag aften med grillbuffet,
alt i salater og en
præmieoverrækkelse med
mange dejlige DMI præmier
for de 2 første
konkurrencedage.
Præmieoverrækkelse for
stafetten foregik søndag i
sandgryden ved Dueodde.
DM var samtidig 2 afdelinger af World Cuppen i Biathlon orientering, så en del svenskere
og et par tyskere havde taget turen til Bornholm. Der blev også afviklet en uofficiel
landskamp mellem det danske og svenske militær landshold i Biathlon. Det var en
uforglemmelig oplevelse for alle, tak.
Alle resultater kan findes på DMI´s hjemmeside og www.biahtlon.dk.
I 2014 afholdes Danmarksmesterskaberne i Biathlon orientering med JDRI som arrangør,
sandsynligvis i april/maj måned.
Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon orientering konkurrencer i 2013.
27. og 28. august i Drastrup og Svenstrup grusgrav syd for Aalborg med AKIF som
arrangør. Det blev afviklet som en sprint og en langdistance.
19. oktober afviklede Akademisk Skytteforening (AS) en langdistance i Rude skov.
2.-3. november gennemførte IFS og OK HTF med Mona Rasmussen i spidsen, de
traditionsrige Åbne danske mesterskaber. Stævnet blev afviklet i Revsø og Haderslev
Vesterskov og disciplinerne var mellemdistance lørdag og sprint søndag. Konkurrencerne
var samtidig de to sidste afdelinger af World cuppen i Biathlon Orientering.
Dansk Biathlon Cup 2013
På baggrund af de syv danske individuelle Biathlon stævner, afvikles sideløbende en
Dansk Biathlon Cup. Med de fem bedste resultater som tællende, blev Mette Møller
Nielsen, AKIF vinder i dameklassen, á point med Lea Reime Farum OK, så det var Mettes
2. plads der som 3. bedste tællende resultat afgjorde den tætte strid. Hos herrerne var der
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næsten lige så tæt løb, da kun ét point skilte nr. 1 Thomas Jensen Kolding OK og Ulrik
Nielsen, AS. I 2012 var det lige omvendt med Ulrik 1 point foran Thomas.
DMI landsholdet i Biathlon orientering og Verdensmesterskaberne i Biathlon
orientering
Af Ole Christiansen, delegationschef og holdleder for landsholdet ved VM i BO 2013.
Sverige havde (16-18 AUG) overladt arrangørrollen af VM i Biathlon orientering til
Anderstorp OK, der selv er aktiv inden for Biathlon orientering. Stævneområdet var
snævert omkring High Chaparral - en rigtig westernby - der satte en særlig stemning
omkring mesterskabet. Der deltog rigtig mange danskere i dette års VM, så vi faktisk var
repræsenteret i de fleste rækker fra Anne Edsen i den yngste ende (W17-20) til
undertegnede med flere i den ældre ende (M60). Topplaceringer var forbeholdt specielt
Sverige, men der var flere gode placeringer til danske deltagere i de mere 'voksne' rækker.
Landsholdet fik desværre ingen medaljer ved dette års mesterskab.

Biathlon World Cup 2013
Thomas Jensen, Kolding OK blev en samlet nr. 5 og Mette Møller Nielsen, AKIF samlet nr.
6 i Biathlon World Cuppen på herresiden henholdsvis kvindesiden. I alt blev der afviklet 12
World Cup stævner i 3 forskellige lande, hvoraf de 8 bedste resultater var tællende.

BORDTENNIS af kaptajn Michael Johannesen formand for bordtennisudvalget
Forbundsmesterskabet blev aflyst i 2013 p.g.a. for få tilmeldte.

CYKLING af kaptajn Michael Hoffmann formand for cykeludvalget
Nil.

CROSS COUNTRY af Per Ulrik Hartby formand for cross-countryudvalget
Dette års mesterskab var i første omgang henlagt til Karup 1. oktober 2013. Angiveligt
grundet IFK formandens udsendelse til Afghanistan, kunne det ikke lade sig gøre at

23

afholde mesterskabet på denne dato. Formand IFK foreslog 12. november som en ny
dato, hvor han kunne være stævneleder til mesterskabet. Indbydelsen blev udsendt 16.
oktober, hvilket er en for kort frist jf. DMI retningslinjer. Det var sandsynligvis medvirkende
til nedgangen i deltagerantallet. To uger før 12. november meddelte IFK formand, at han
skulle til Afghanistan igen, og derfor ikke kunne afvikle mesterskabet. Der var
tilsyneladende ikke udpeget nogen substitut, så DMI Cross Country udvalget, med
formand Aksel Nielsen i spidsen måtte overtage stævneledelsen. Det lykkedes, med hjælp
fra den pensionerede tidligere IFK formand Ole Johnsen, at få alt arrangeret til
mesterskabet.
Der blev lavet en god og udfordrende rute, som atleterne tog godt imod. Den var næsten
lig ruten i 2011. Stævneområdet var placeret meget centralt omkring idrætshallen på
flyvestationen, dette gav gode muligheder for omklædning mm.
Der var i alt kun 51 tilmeldte deltagere. Heraf var der kun tre kvinder. Dog var der en del
ændringer på dagen.
Rettelserne til bestemmelserne, hvor der er indført to nye klasser, henholdsvis herre
Superveteran (65 år og derover) kvinder Ældre Old Girls, gav de ældre (pensionisterne)
mulighed for at vinde noget igen. Det blev vel modtaget.
Den elektroniske tidtagning fungerede fint med de rettelser, der blev foretaget inden
starterne.
Cross country udvalget var indtil oktober besat med fire personer, to vest for Storebælt og
to øst for Storebælt. Formand Aksel Nielsen er blevet afskediget som idrætsleder i
Hjørring, og det lykkedes ikke at finde et andet job i Forsvaret, derfor afgår han fra
udvalget. CSG Karsten Pittersen har trukket sig på grund af øget arbejdspres. Dermed er
der pt. kun to personer i Cross udvalget. Det er Thomas Lökkegaard, og undertegnede Per
Ulrik Hartby. Formand vil være Per Ulrik Hartby. Vi vil forsøge at inddrage 1-2 personer
flere i fremtiden.
Arbejdet i udvalget har fungeret godt. Omkring stævner, så er de tre næste år besat.
Vel mødt til DMI Cross Country i uge 38, 2014 i Varde.
FALDSKÆRMSUDSPRING af seniorsergent Peter Faaborg, faldskærmsudvalget
Udvalget har i 2013 bestået af CSG K.K. Hansen, SSG M. Petersen, OS S. Nystrøm og
SSG P. Faaborg.
Forbundsmesterskabet den 6.-8. Maj:
Livgardens Idrætsforening(LGI), med støtte fra Den Kongelige Livgarde, var vært ved
dette års forbundsmesterskab i faldskærm. Stævnet blev åbnet af STCH/LG OL J.
Stoltenborg, og stævnet blev afholdt på Flyvestation Skalstrup.
Efter stævneåbning gik konkurrencen i gang og da vejret var perfekt til
faldskærmsudspring, ingen vind og blå himmel, var det med at holde piloterne og
dommerne beskæftiget.
For første gang i nyere tid blev alle discipliner afviklet med max runder, det blev bl.a. også
til en ny Danmarksrekord i formationsspring, 25 point på 25 sek. Denne blev lavet af John
Petersen, Anne Mine Møller Petersen og Martin Mikkelsen alle fra IVG.
Der skal her lyde en stor tak til alle piloter, dommere samt hjælpere, uden dem kunne
stævnet ikke være gennemført.
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Næste års forbundsmesterskab er planlagt til at blive afholdt på Bornholm i perioden 26. –
28. maj 2014.
Udvalget 2014
Udvalget vil i 2014 arbejde for
 At få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
 At arranger et DMI træningsstævne.
 At finde nye unge springere til det militære landshold/CFI.

FELTSPORT af seniorsergent Jan Møller, formand for biathlon orientering/feltsportsudvalget

Danmarksmesterskaberne i Feltsport var i 2013 henlagt til
Vestjylland med Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) som
arrangør.
Alle deltagerne, ca. 60, mødtes ved Ulfborg skyttecenter for
inddeling i kørehold. Herefter drog deltagerne i kørehold ud til de
første to konkurrencer af Feltsportens fem forskellige dele.
Først en afstandsbedømmelse og derefter en kortlæsning, som meget behageligt
foregik fra det mest lækre udsigtspunkt, med god spredning af målene og gode muligheder
for kortlæsning. Retur til skyttecentret hvor næste opgave var feltskydning. Der var en lille
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gåtur til området, men da det foregik af små stier i skoven, solen skinnede og det var
varmt, var det fornøjeligt. Det var en rigtig feltskydning vi kom frem til. Indskydningen og
de tre gældende skydninger foregik af smalle åbninger/lysninger i skoven i småkuperet
terræn og med nogle forholdsvis smalle skiveopstillinger. Man kan diskutere, om der var
helt ens vilkår for alle deltagerne, men det var feltskydning og det fungerede godt og
smidigt.
Retur til Skyttecentret ventede 4. disciplin HGR-kast. Arrangøren havde valgt at styre
det mere end vanligt, så man blev kaldt frem til prøvekast og efter max. 15 prøvekast,
samme antal og mål som de gældende, gik man direkte i gang med de gældende kast.
Det var knapt så smidigt og belastede arrangøren mere end nødvendigt, og gav lidt brok
fra enkelte deltagere, og medførte desværre også lidt ventetid. At ventetiden så ikke betød
noget alligevel, fandt vi ret hurtigt ud af, da vi skulle til at gøre klar til den sidste prøvelse.
Der var desværre sket en dobbelt booking af området, eller også var tidsplanerne
ikke helt afstemt. Vi kom i hvert fald til at vente på, at nogle civile skytter blev færdige med
deres langdistance skydninger, hvor fareområdet gik ud i det område hvor vi skulle løbe
orienteringsløbet. Sjovt nok insisterede ingen på at komme af sted, før de var færdige. Nå,
men så blev der bare lidt mere tid til forberedelse og indtagelse af forplejning, for vejret var
varmt og tørt, så der skulle også en del væske indenbords. Dem der ikke havde forstået
det, fortrød det senere bitterligt.
Orienteringsløbet var sammen med vejret nemlig superkrævende. Banelægningen,
start, mål og beregning var lagt i hænderne på den lokale orienteringsklub fra Holstebro,
og de syntes vi skulle have noget for pengene. Når så samtidig Ulfborg flere steder er
orienteringsmæssigt meget krævende så blev der lidt mandefald på den konto. Alle var
dog så udmattede af dagens
anstrengelser, at der ikke blev
brokkerier ud af det.
Det var der overhovedet heller ingen
grund til, for JDRI havde afviklet en
meget
fin,
afvekslende
og
udslagsgivende Feltsport hvilket alle,
da de først havde fået pusten igen og
fået noget energi indenbords, også
måtte medgive.
Stævnet sluttede med præmieoverrækkelse stadig i strålende solskin og ledet af chefen for Jyske Dragonregiment.
Stor tak til ham og JDRI for indsatsen.
I 2014 afvikles de danske mesterskaber i Feltsport? Ja det ved vi desværre endnu ikke i
skrivende stund.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.

FLUGTSKYDNING af seniorsergent Keld Fausing, formand flugtskydningsudvalget.
Nil.
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FODBOLD, INDE af seniorsergent Jens V. Nielsen, formand for fodboldudvalget
DMI forbundsmesterskaber i indefodbold 2013 var programsat til 29.-30. oktober med
Idrætsforening Varde Garnison som arrangør. Allerede i foråret stod klart, at deltagelse
skulle ske for deltagernes egen tid. Derfor valgte fodboldudvalget at ændre på
afviklingsformen af stævnet fra to til en dag. Dette var dog ikke så svært, da vi de sidste to
år havde gennemført de enkelte rækker på en dag, Nu skulle programmet ”bare” klemmes
sammen, således at det kunne afvikles i tidsrummet 0800-1700, hvilket var den bestilte hal
tid.
Dette gav planlægningsmæssigt plads til ca. 35 hold fordelt på de fire rækker, som vi
gennemførte. Vi havde i forbindelse med omlægningen nedlagt Ældre oldboys rækken og
ændret på alderskriterierne for de øvrige rækker, idet vi forudså, at der vil komme en
nedgang i antal deltager.
I samarbejde med IVG kunne vi derfor ændre i hal bestilling og udsende indbydelse, og så
bare håbe på, at så mange som muligt ville bruge en dag sammen med os.
Selv om tilmeldingen gik lidt langsomt i starten, og vi udsatte tilmeldingen nogle dage, så
kom der alligevel gang i tilmeldingen og med i alt 34 hold (31 deltog fysisk på dagen), det
største antal hold i senior rækken nemlig 18 og et planlagt spilleprogram fra kl. 0830 til kl.
1700, så der var ikke plads til alt for mange kampe med forlænget spilletid.
Vi blev ikke forskånet for afbud, idet et hold fra VGI meldte fra en time før start p.g.a
sygdom. Og fem hold fra SLGI var impliceret i et motorvejs uheld (uden personskade). Det
kunne ikke lade sig gøre at fjerne i alt seks hold fra programmet uden, at det fik indvirkning
på nogen.
Vi måtte derfor udsætte kampstart med ca. 15 min for at kunne ændre i programmet. VGI
oldboyshold og et kvindehold fra SLGI blev fjernet og nyt program lavet. Samtidig håbede
vi, at de tre seniorhold fra SLGI kunne nå frem, så vi i seniorrækken kunne gå tilbage til
oprindelig plan.
Men efter den hektiske start blev der gennemfør i alt 89 kampe, inden der var fundet en
forbundsmester i de fire rækker (senior, kvinder, oldboys, veteran). Her vil jeg fremhæve
VGI oldboyshold som for tredje år i træk vandt denne række.
I senior rækken fik vi en protest p.g.a. en dommer fejl i en 2-2 kamp. Efter vurdering i
juryen blev der dikteret omkamp de to hold imellem. Og de spillede 2-2- igen. Hvilket
havde stor betydning for placeringen i den indledende pulje, og for hvilken modstander
man fik i 1/8 finalen. Da samtidig flere kampe skulle ud i forlængelse (til først scorede mål)
ja så skred tidsplanen, men heldigvis havde Varde Hallen holdt hallen fri indtil kl. 1800 (vi
skulle efter planen være færdige kl. 1700). Så sidste kamp var først færdig kl. 1745.
Herefter kunne Stabschef for DAR OL K. Jørgensen overrække præmier og vandrepokal til
seniorrækken. Han kunne med stolthed overrækken pokalen til et hold fra IVG som vinder
af seniorrækken efter en spændende finale mod et hold fra SLGI.
Vi havde tidligere på dagen afholdt præmieoverrækkelse til Kvinder, Oldboys og Veteran.
Stævnet blev afsluttet med et par ord fra DMI repræsentant Bjarne Pedersen, som
takkende IVG for afholdelse af stævnet. Og ikke mindst et ord til holdene om at ”køre”
ordentligt på vej hjem.
Jeg vil her til slut også sige tak til Kurt og Kim med deres hjælpere fra IVG for afviklingen
af stævnet.
Samtidigt kunne jeg med udvalget se tilbage på en godt stævne med deltagelse af i alt 187
spillere og holdledere. Hvilket må siges at være godt gået i disse tider. Fodbold udvalget
vil nu se turneringsformen igennem, herunder om der skal justeres på afviklingsformen i
forbindelse med inde stævnet i 2014, som afvikles i Fredericia.
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FODBOLD, UDE af seniorsergent Jens V. Nielsen, formand fodboldudvalget.
14.-15. maj 2013 i Ålborg
Ja jeg kunne indlede med igen at byde velkommen til Forbundsmesterskab i ude fodbold i
Ålborg. Denne gang som i 2011 og 2012 havde AKIF (Ålborg Kaserneres Idrætsforening)
tilbudt sig som arrangør. Spillested var som i tidligere år henlagt til de dejlige rammer på
Vodskov Stadion, hvor alle deltagerne blev opvartet af hjælpepersonellet med mad og
drikke. Indkvartering og kammeratskabsaften var på Ålborg Kaserner.
De nye bestemmelser for deltagelse i DMI arrangementer som endnu ikke var godkendt
og trådt i kraft havde en stor indflydelse på antallet af tilmeldte i forhold til de sidste år.
Der deltog i alt 25 (mod 33 hold i 2012) hold fordelt på fire forskellige rækker, da ældre
oldboys måtte aflyses p.g.a. for få tilmeldinger. Dette gav et samlet antal deltagere på ca.
270 mod over 400 de to foregående år.
Igen i år skal der lyde en stor tak til AKIF for afviklingen af dette stævne og med det store
arbejde der er i forbindelse med koordination af både indkvartering og spisning.
Igen vil jeg takke personalet på Vodskov Stadion med klargøring af de i alt seks forskellige
fodboldbaner og klubhus/cafeteria, og ikke mindst Ålborg dommerklub, som skaffede i alt
12 dommere pr. dag,
Om aftenen den 14. maj havde AKIF med stævneleder Klaus Klæstrup i spidsen som
sædvanlig arrangeret kammeratskabsaften, hvor der blev serveret helstegt pattegris. Til
dette var der tilmeldt 250!
Igen et storslået arrangement af AKIF.
Sportsligt blev der afviklet 90 kampe i fire forskellige rækker.
Der blev ikke som de tidligere år afviklet en enlig finale i senior rækken, men det blev
afviklet som en turnering alle mod alle (seks hold), men alligevel havde det arrangeret sig
således, at den sidste kamp mellem AKIF og VGI skulle afgøre hvem af dem, der skulle
vinde. Med en 3-0 sejr blev AKIF forbundsmester.
Øvrige resultater fremgår af resultatliste på www.dmif.dk.
Efter afviklingen af alle kampe var der fælles præmieoverrækkelse ved OB F. Larsen,
Chefen for Trænregimentet.
Til slut afsluttede Klaus Klæstrup, som i dagens anledning var både stævneleder og DMIrepræsentant.
Som formand for fodbold udvalget, kan jeg kun med bekymring se frem mod de nye tiltag,
angående deltagelse i DMI stævner. Disse tiltag kan ikke undgå at få indflydelse på
deltager antallet, hvilket allerede kunne ses i år.
Derfor har fodboldudvalget allerede besluttet, at der fremover kun anvendes en dag til
afvikling. Så må vi se på hvilken form for program/spilleplan, vi kan få udarbejdet.
Vi ser frem til 2014 som afvikles i Varde.
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FÆGTNING af major Hasse Blumensaadt
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold. Stævnet blev afholdt 23-24 MAJ
2013 i gymnastiksalen på Flyvestation Karup med Idrætsforeningen Flyvestation Karup
(IFK) som arrangør.
Der var tilmeldt 25 herrer og fem damer til den individuelle turnering og ti hold til hold
turneringen. Og hold nu fast – der dukkede hhv. 24 herrer, fire damer og ni hold op – en
super fremgang i forhold til 2012, hvor der kun deltog seks hold og i alt 18 herrer og
damer. Stort tak til jer, der siden sidste DMI har arbejdet hårdt på at få flere i gang med at
fægte. Særligt vil jeg fremhæve Ib og Heidi.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open (DMO),
med deltagelse af fire fægtere fra Sverige.
På grund af den store tilslutning havde vi nu et problem med at nå at gennemføre stævnet
over to dage, hvis konkurrencerne (indv. og hold) skulle være separate konkurrencer.
Fægteudvalget besluttede derfor at lægge de to konkurrencer sammen.
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Stor tak til de frivillige hjælpere, der altid
stiller sig velvilligt til rådighed.
En særlig stor tak til Simon, der på IFK vegne, leverede nogle super rammer for stævnet.
2. Konkurrencerne.
Der var næsten indtil sidste kamp spænding om resultatet i den individuelle konkurrence,
men igen igen, var det en af de ”gamle” fægtere Ib V. Nielsen fra IFS, der trak det længste
strå. På de efterfølgende pladser kom også nogle gamle kendinge: 2. pladsen gik til
Henning Nielsen, og Kim Ditlevsen blev nr. 3. På damesiden vandt Bodil Grubak fra SLGI
foran Heidi Villa fra FAKI. Nr. 3. blev Christina Pojezny ligeledes fra SLGI.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”-konkurrencen gik
fortjent til Ib V. Nielsen fra IFS.
Årets talent og vinder af Talentpokalen blev Alex K. Christiansen fra IFO.
I holdkonkurrencen var der også spænding til sidste runde. IFS vandt 8-1 over det
sammensatte hold fra IFO/SIF i den afgørende holdkamp. Nr. 3. blev også et sammensat
hold bestående af fægtere fra IFS, IFK og AKIF.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, var det en fornøjelse at se så mange deltagere til årets
stævne. Det var særdeles tilfredsstillende og giver forhåbninger om, at den militære
fægtesport kan bestå. Fægteudvalget håber på, at der i 2014 – på trods af de ændrede
forhold for frivillig idræt – stadig vil komme ligeså mange fægtere til DMI i Skrydstrup 23-24
MAJ. Fægteudvalget har som noget nyt valgt at afholde stævnet en fredag-lørdag.
Fægteudvalget håber også på at få tildelt midler til igen at kunne afholde DMO, således
det gode samarbejde med vore nordiske brødre og Danmarks Moderne Femkampforbund
(DMF) kan videreføres. Vi håber på, at det lykkes DMF at finde bare én enkelt fægter, der
vil deltage.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne takke alle de aktive ved stævnerne
for en god indsats – både på og uden for pisten. Vi ses i Skrydstrup 23-24 MAJ 2014.
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GOLF Af KN Lasse Søegaard, Formand for DMI Golfudvalg
Konceptet var som det plejede. To dage med golf, på to forskellige baner, krydret med en
hyggelig kammeratskabsaften. I år foregik dette på banerne Robert Trent Jones jr. Course
og Old Course i Skjoldenæsholm Golf Klub på Sjælland. Og Idrætsforeningen Forsvarets
Materieltjeneste, stod for hele herligheden.
Som altid, blev der igen i år dystet i både individuelle rækker og en holdrække, og årets
forbundsmester, og altså den spiller der brugte færrest slag på de to runder, blev Peter
Schnedler Clausen fra Hærens Officersskoles Idrætsforening. Holdkonkurrencen blev
vundet af Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup. Et stort tillykke til vinderne.
Deltagerantallet i Forbundsmesterskabet har de seneste 3-4 år, været så godt som stødt
stigende, gående fra ca. 150 deltagere til omkring 200 deltagere sidste år. I år var antallet
af deltagere dog faldet til ca. 130 deltagere. Om dette skyldtes beslutningen om, at det
ikke længere er muligt at få tjenestefri til deltagelse i DMI forbundsmesterskaber eller
noget helt andet, vides ikke. Det stadig høje antal af deltagere vidner dog om, at golf
fortsat er en populær aktivitet i DMI regi og forventeligt stadig vil være det, de næste
mange år.
Slutteligt skal takken gå til Idrætsforeningen Forsvarets Materieltjeneste herunder
stævneleder Bjørn Steffensen, for et godt arrangement.
I 2014 afvikles Forbundsmesterskabet i Sønderjylland, i september, under
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrups vinger, og hvor der jo forhåbentlig bliver stor
tilslutning.
På gensyn.
HÅNDBOLD af chefsergent J. J. Trolle, formand for håndboldudvalget
Forbundsmesterskab i Håndbold blev aflyst i 2013 p.g.a. for få tilmeldte hold.
MILITÆR FEMKAMP af kaptajn Allan Kjær, formand for femkampudvalget.
Jydske Dragonregiments Idrætsforening gennemførte en to dages konkurrence med 32
deltagere under de sædvanlige gode forhold og en hel del regn i det jyske. JDRI blev
støttet af JDR med hjælpere og faciliteter. De nye regler for brug af hjælpere har været en
udfordring for JDRI, men det lykkes til sidst med god støtte fra de rutinerede personer ved
JDR idrætskontor. Holstebro kaserne har skabt gode rammer for
militær femkamp og landsholdet tager ofte til Holstebro i træningslejre
før de store mesterskaber i udlandet.
Den frivillige idræt, gennem DMI, har fået nye
rammer og derfor ser udvalget på tilpasninger af
konkurrencen, som kan sikre, at femkamp
fortsat er en del af DMI, og selvfølgelig også
sikre at en dansk mester kan kåres hvert år i
DIF regi. Et par af de nye tiltag er blandt andet
en reducering i det antal dage konkurrencen gennemføres på og
antallet af hjælpere. Der kan fortsat optimeres, og dette arbejde vil
fortsætte i 2014. Det ses ikke fra udvalgets side som en god ide at sammenlægge FSV og
DMI mesterskaberne. Det skal ses med baggrund i antallet af nationale konkurrencer på
årsbasis ikke er mange. De to årlige konkurrencer sikrer et grundlag for rekruttering og
opbygning af konkurrenceerfaring for kæmperne. Militær femkamp har fortsat et landshold
og sporten kan dyrkes uden for FSV rammer, dette taler også for, at DMI og FSV er to
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adskilte konkurrencer. De to årlige indkaldelser af værnepligtige vil på den måde sikre at
alle har mulighed for at deltage, i løbet af deres værnepligt.
Udvalget ser, at der skal være en sammenhæng mellem, at FSV har militære landshold og
samtidig understøtter dette med tilstrækkelige konkurrencer. FSV fattes penge, og det har
en konsekvens også for DMI. Udvalget ser således et stort behov for. at DMI’s nye tiltag
og retningslinjer ifm. idrætsarrangementer bliver kommunikeret meget tydeligt ud til en
mere bred skare i hele FSV.
13 deltagere(+ fire fra Norges landshold) i herre rækken er
meget tilfredsstillende, og en stor del af det danske landshold
var med i år. Der var også pladser på spil i forhold til
udtagelsen til VM. Det havde en positiv virkning på
konkurrencen, og der blev gået til den. Hos pigerne var der
desværre kun to med fra landsholdet. Værnepligtsrækkerne
var i år meget lille, og kun fra JDR var der deltagere i den række, og dermed den primære
årsag til et samlet lavt antal deltager. Vigtigheden af en kontaktperson ved hver enkel
kaserne er endnu en gang tydelig i forhold til antallet af VPL. Det giver klart flere deltagere
at have en primusmotor, som tager personlig kontakt til enhederne.
Konkurrencen blev i år holdt sent på året og med en del mere regn til både kast og løb på
forhindringsbanen (en enkel forhindring blev taget ud af konkurrencen). Det var først da
præmieoverrækkelsen startede, at solen ville være med. Dansk
mester blev igen igen Brian Dåsbjerg og Nanna Lihn som ny
mester ved pigerne, begge med en god afstand til nr. 2. Den
samlede resultatliste kan ses på www.milpent.dk.
Afslutningsvis takker udvalget for støtten fra JDRI og regimentet,
som ydede og yder en stor støtte til, at militær femkamp fortsat skal
være en del af FSV muligheder for at deltage i ved nationale
mesterskaber.
MOUNTAINBIKE af kaptajn Michael Hoffmann, formand for cykeludvalget
Nil.
SKYDNING af orlogskaptajn Kristen Trap, formand for skydeudvalget
Generelt.
DMI og dermed DMI Skydeudvalg blev pålagt at finde besparelser inden for skydning og
skydeudvalget fik til opgave at sammenlægge Forsvarsmesterskabet med DMI
landsskyttestævne. Efter en god afvikling i Oksbøl og Vingsted i 2012 besluttede CFI og
DMI at afvikle stævnet endnu en gang i 2013 med nogen små administrative og sportslige
ændringer. Det blev besluttet at i 2013 skulle DMI stå for holdmesterskaber og CFI stå for
at afvikle individuelle mesterskaber.
Forsvarsmesterskaber og DMI forbundsmesterskaber i 2013.
Landskyttestævnet 2013 blev gennemført med indkvartering og bespisning på Skive
kaserne. Baneskydningerne blev afviklet på Dalgas Skyttecenter. Feltskydningen blev
afviklet i Karup. Der var ca. 80 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag (torsdag) gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med
tjenestevåben. Dagen afsluttedes med et skyttemøde samt en kammeratskabsaften.
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Feltskydningen startede næste dag i Karup skydeterræn, hvor afslutningen og
præmieoverrækkelse foregik i solskin.
300m og 50m og 25m grov og sportspistol blev afviklet på Dalgas skyttecenter om
lørdagen med afslutning om eftermiddagen. Der blev skudt mange flotte resultater og årets
landsskytte på militære våben blev SSG Palle Maagaard fra Idrætsforening Skive
garnision.
Under CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev der igen skudt mange flotte resultater og
Landsskytte 300 meter blev MG René Christiansen fra FAGI. På damesiden var der igen
meget ringe deltagelse både på 25 meter sportspistol og 50 meter riffel. Landsskytte på 50
meter blev MOKS Jette F. Andersen IFK og landsskytte på sportspistol blev Sygeplejerske
Pia Villemoes fra SIF KBH.
På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. MG HJV Allan
Gejl fra FAGI blev Landsskytte på grovpistol.
Efter en god sidste dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse
for CISM delen. Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange blev
til præmieoverrækkelsen dag 2 for del A, men til del B, dag 3 var der desværre mange, der
havde forladt stævnet inden præmieoverrækkelsen.
En stor TAK til Skive Garnision og idrætsforeningen Skive Garnision for et godt arrangeret
landskyttestævne i 2013. En særlig tak til SSG Palle Maagaard for at påtage sig
stævnelederfunktionen. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende. Idrætsforeningen
Flyvestation Karup har påtaget sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne 2014.

Landsskytte 2013 SSG Palle Maagaard
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TENNIS af seniorsergent Jørn H. Christiansen, formand for tennisudvalget
Forbundsmesterskab i Tennis blev aflyst i 2013 p.g.a. for få tilmeldte.

TRIATHLON OG DUATHLON af seniorsergent Steen Møller Sørensen, formand for
triathlon- og duathlonudvalget.
I 2013 var stævnet forlagt til Holstebro, med JDRI som arrangør.
Tilmeldingen lå i år i underkanten af det sædvanlige niveau med 40 deltagere fordelt på
alle klasser.
Triatlonsporten har været i en eksplosiv udvikling gennem de sidste 4-5 år i Danmark, og
vi havde i udvalget håbet på, at dette ville have en afsmittende effekt på antallet af
deltagere til DMI. Der er en kendsgerning, at mange soldater dyrker triatlon og duatlon, vi
vælger at tro på, at det relativt lave antal skyldes mangelfuld kommunikation henover
sommerferien. Stævneleder Henrik Schmidt var dog fortrøstningsfuld og vurderede at når
programmet udkom, ville der komme flere tilmeldinger – hvilket var korrekt.
Ifølge deltagerne var det et veltilrettelagt og gennemført stævne, med gode ruter. Det bar
præg af, at det var folk med forstand på sporten, der var arrangører.
Næste års stævne er planlagt til at gennemføres i Hjørring med HGI som arrangør.
Tidspunktet ligger tentativt ultimo august – primo september så de, der har friske ben efter
sommerens store stævner, kan nå med og gøre sig gældende.
Udvalget er gået i tænkeboks for at overveje evt. nye udviklingstiltag bl.a. et andet format
for de individuelle klasser.
VOLLEYBALL af Peter Hansen, formand for volleyballudvalget.
Volleyballåret 2013 har kun indeholdt ét arrangement, nemlig Forbundsmesterskaberne i
volleyball, idet Beachvolley er taget af programmet, grundet manglende tilmeldinger de
forrige år.
Vordingborg Garnisons Idrætsforening var for tredje gang arrangør af et velafviklet
stævne, med syv deltagende herrehold.
Desværre måtte Mix-rækken aflyses, selvom det netop i Mix burde være nemmere for
idrætsforeningerne at stille hold. Volleyballudvalget vil gøre en ekstra indsats, for at få Mix
tilbage på programmet i 2014.
Stævnet blev afviklet i Bogøhallen, og var som sædvanligt velorganiseret fra VGI side, en
stor tak til specielt Morten Lange og Tim Borngräber, for deres engagement.
Dommere fra Dansk Volleyball Forbund, var med til at sikre, at kampene blev afviklet
sportsligt korrekt.
I herrerækken var det Livgardens Idrætsforening, der løb med titlen, tæt fulgt af
Søværnets Idrætsforening København, og med Aalborg Kaserners Idrætsforening på
tredjepladsen.
Invitationen til Forbundsmesterskaberne 2014 er allerede sendt ud, det er med Fredericia
Garnisons Idrætsforening som arrangør. Forhåbentlig vil der fortsat være god opbakning
blandt DMI idrætsforeninger til dette stævne, således at volleyball kan bestå i DMI regi.
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 31. december 2013.
MEDLEMSTAL

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Beredskabsstyrelsen, Bornholm Idrætsforening (BRSB IF)
Borislejrens Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Idrætsforeningen Forsvarets Materieltjeneste (IFMT)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen for Informatiktjenesten (IFI)
Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Høveltsgårds Idrætsforening (HIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
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1981(2249)
14(16)
22 (nedlagt medio
2013) (37)
36 (37)
571(596)
125 (134)
259 (289)
968 (1047)
259 (343)
99 (105)
746 (690)
14 (14)
269 (301)
249 (294)
598 (596)
228 (231)
201 (214)
35 (33)
1570 (1691)
25 (21)
772 (698)
530 (616)
256 (257)
5 (5)
33 (37)
277(266)
96 (42)
66 (68)
1582 (1539)
735 (687)
69 (74)
1800 (1694)
182 (169)
29 (28)
297 (286)
616(930)
12 (15)

Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (HPRD)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 1. januar 2012).

63 (63)
40 (40)
463 (518)
410*(Nedlagt ult.
2013) (410)
807 (704)
669 (669)
960 (967)
51 (55)
146 (150)
219 (353)
29 (31)
37 (35)

47 (49)
19.520 (20.513)

*HPRD nedlagt ved udgangen af 2013 som IF under DMI, idet DIF ikke kan godkende deres status som sådan. Medlemstallet er
dog medtaget i beregningen i dette skema!
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SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2013.
BESTYRELSE:
Oberst Susanne Bach Bager, hæren
Major Kim Kock, Hæren, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, kasserer
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Chefsergent Henning Juhl Strøm, hæren
Laura Sejrup Thomsen
Major Mona Lene Rasmussen, hæren

BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Kaptajn Christian Høj, hæren
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Kommandørkaptajn Lars Hjulgaard, søværnet
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
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Valgt år

til år

2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013

2014
2015
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2015

2013
2013

2014
2014

2013
2011
2012

2016
2014
2015

2011
2013

2014
2016

SKEMA 3
OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2013.
Badmintonudvalg
Major Torben L. Jensen, hæren, formand
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, hæren
Overkonstabel-1 Knud Petersen, hæren
Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalg
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Flyverspecialist hans Frederiksen, flyvevåbnet (pensionist)
Kaptajn-R Niels Christian Saxe, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (pensionist)
Overkonstabel-1 Carsten Helligsø, hæren
Kaptajn Jørgen Pedersen, hæren
Kaptajn Bendt Bossen, hjemmeværnet
Bordtennisudvalget
Kaptajn Michael Johannesen, hæren
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet (pensionist)
Crosscountryudvalget:
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet, formand
Idrætsleder Aksel Nielsen
Sergent Thomas Kofoed Lökkegaard, IFS
Cykeludvalget:
Kaptajn Michael Hoffmann, hæren, formand
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet
Premierløjtnant Nicolaj Matzen, flyvevåbnet
Seniorsergent Henrik Vinther, hæren
Seniorsergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Jørn Svensen, hæren
Faldskærmsudvalget:
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand
Seniorsergent Peter Faaborg, hæren
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet
Fodbold inde/ude:
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand
Korporal Lars Vandborg, hæren
Overkonstabel Ole I. Hansen, hæren
Flugtskydningsudvalg:
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
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Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Major Christina Skou Pojezny, hæren
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet
Golfudvalget:
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Marinespecialist Henrik Skovhus, søværnet
Flyverspecialist Jens Teglgaard Smidt, flyvevåbnet
Håndbold:
Chefsergent Jens Trolle Jensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Overkonstabel-1 Niels E. Mogensen, hæren
Militær Femkampudvalg:
Kaptajn Allan Kjær, hæren, formand
Civil Nicolaj Jensby Nørrelykke
Premierløjtnant Thomas Lund
Overkonstabel Brian Lykkegaard Dåsbjerg, hæren
Skydeudvalg:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand (P)
Idrætsleder Gitte Vinther Nielsen
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren
Chefsergent Paul E. Sørensen, flyvevåbnet
Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren (P)
Korporal Anker Sewohl, hæren
Tennisudvalget:
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand
Seniorsergent Jørgen Iversen, hæren
Triathlon/Duathlonudvalget:
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Seniorsergent Frank T. Nielsen, hæren
Volleyball/Beachvolley:
Oversergent Peter Hansen, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Anders P. V. Poulsen, hæren
Dopingkontroludvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet (P)
Generalsekretær Kent G. Ravn
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Eliteudvalget
Major Mona Rasmussen, hæren, formand
Kaptajn Mikkel Soelberg, hæren, (CFI)
Chefsergent Henning Strøm Juhl, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
Hæderstegnsudvalget
Oberst Susanne Bach Bager, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet (P)
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær, Kent G. Ravn, sekretær
Lovudvalget:
Seniorsergent Ryan Laier, formand, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, sekretær
Præmieudvalget
Laura Sejrup Thomsen
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Overkonstabel Bjarne Pedersen, hæren (P)
Vicegeneralsekretær Tom Petersen
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