DMI ÅRSBERETNING 2000
INDLEDNING
Med beretningen for år 2000 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. En særlig tak for tjenestestedernes og idrætsforeningernes indsats ved forbundets stævnevirksomhed.
DMI kan se tilbage på år 2000 som et aktivt og godt år,
hvor vi på trods af væsentlige ændringer i forsvarets struktur har kunnet fastholde et stort set uændret engagement.
Der har igen været et højt og godt aktivitetsniveau til glæde for de aktive idrætsudøvere og til fremme af Forsvarets
virksomhedskultur.
Året bød også på idrætslige topresultater, hvor der her skal nævnes 2. og 3. pladsen i holdkonkurrencen for henholdsvis mænd og kvinder i CISM-verdensmesterskaberne i militær
femkamp i Holstebro. Endvidere skal nævnes, at DMI for første gang sendte et landshold til
europamesterskaberne i orienteringsbiathlon i Estland med bl.a. en flot sølvmedalje til herreholdet til følge.
Fra år 2000 skal følgende væsentlige begivenheder nævnes:
Det frivillige personel i Hjemmeværnet har nu mulighed for medlemskab af en DMI
forening, eller selv at etablere en ny forening.
Opfølgningen på visionskonferencen i 1999 har resulteret i etablering af såvel et Elitesom et Koordinationsudvalg, som begge allerede har været meget aktive.
Feltsportens 50-års jubilæumsarrangement på Bornholm.
Bestyrelsen har i årets løb udarbejdet forslag til DMI vision og mål frem mod 2005, som skal
være styrende for de kommende års virksomhed i forbundet. Forslaget fremlægges til debat på
repræsentantskabsmødet.
Vi har ikke set alle konsekvenserne af de store strukturændringer, som Forsvaret i disse år
gennemløber, bl.a. for den frivillige idræt. DMI må derfor være klar til at ændre sig såvel
strukturmæssigt som aktivitetsmæssigt i takt med og gerne på forkant af udviklingen.
Forsvaret og dermed også DMI lever i en brydningstid, som også kræver en ekstra indsats i
vore idrætsforeninger og af vore medlemmer. DMI er klar til at tage udfordringen op og takker for indsatsen i år 2000. Igen i år skal lyde en særlig tak til sekretariatet, som er krumtappen i hele DMI virksomhed, og som vi alle er stor tak skyldig.
På forbundets vegne

N.O.Jensen
formand

-3-

DMI ÅRSBERETNING 2000
INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
HÆDERSBEVISNINGER
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2000
STÆVNEVIRKSOMHED, herunder
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2000
BESTYRELSENS BERETNING, herunder
- Forbundets formål
- Forbundets mål
- Fastholdelse af aktivitetsniveauet og indførelse/bortfald af idrætsdiscipliner i takt med
udviklingen
- Alt personel i Forsvaret som medlem af DMI
- Forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel
- Fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående forbund og specialforbund under
Danmarks Idræts-Forbund
- Andre forhold
- DMI love og bestemmelser
- Økonomi
DMI ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER, herunder
- Bestyrelsen
- Udvalgene
- Lovudvalget
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND - TEAM DANMARK - SPECIALFORBUND IDRÆTSMÆRKET
INFORMATIONSVIRKSOMHED
SEKRETARIATET
BERETNINGER FRA:
BOLDSPILUDVALG I, herunder
- Badminton, bordtennis, golf og tennis
BOLDSPILUDVALG II, herunder
- Fodbold, håndbold, volleyball og beachvolley
FELTSPORTSUDVALGET, herunder
- Orienteringsbiathlon og feltsport
FLERKAMPUDVALGET, herunder
- Militær femkamp, triathlon og duathlon
IDRÆTSUDVALGET, herunder
- Atletik, cross country, faldskærm, fægtning, og svømning
SKYDEUDVALGET, herunder
- Landsskyttestævnet og flugtskydning
ELITEUDVALGET
DE MILITÆRE LANDSHOLD
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 31. december 2000
SKEMA 2 – Oversigt over DMI forretningsudvalg, bestyrelse m.fl. pr. 15. april 2000
SKEMA 3 – Stående udvalg m.v. pr. 2. marts 2001

-4-

Side
3
4
5
7
13
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20-22
23
23-26
26
26-31
31
31-33
33
33-39
39
39-40
40
42
43
45
46

DMI ÅRSBERETNING 2000
HÆDERSBEVISNINGER

ÆRESEM-

BLEM
Mekaniker Carl Jørgen Rasmussen, SVN

HÆDERS-

TEGN
Seniorsergent Per Halberg, FLV

GULDEM-

BLEM
Oberst Nils Ove Jensen, HRN
Overkonstabel Benny Bendtsen, HRN
Overassistent Elly Due, FLV
Chefsergent Finn Hultengren, FLV

SØLVEM-

BLEM
Flyverspecialist Hans Frederiksen, FLV
Materielassistent Jørgen Blinå, HRN
Seniorsergent Erik Madsen, SVN
Kaptajn Mona L. Rasmussen, HRN
Kaptajn Poul Erik Tom Figa, HRN
Seniorsergent Jan Møller, HRN

BRONZEEM-

BLEM

Flyverspecialist Finn Esmann Nielsen, FLV
Oberstløjtnant Niels Jørgen Bundgaard, HRN
Major Claus Pieler, FLV
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LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP:
Oversergent-R Thomas Flarup, HRN
Sergent Jette Hedegaard Sørensen, HRN
Sergent Anne Sophie Eriksen, HRN
SØSPORT
Oberstløjtnant Allan Carstensen, FLV
Seniorsergent John Bentsen, SVN
Marinespecialist Vagn H. Marquardsen, SVN
Sergent Thomas Letholm, SVN
Sergent Tom G. Jensen, SVN
Marineoverkonstabel Peter K. Andersen, SVN
Sergent Simon S. Kristensen, SVN
Marineoverkonstabel Leif Jacobsen
ORIENTERINGSBIATHLON
Oversergent Jørn Svensen, HRN
Seniorsergent Lars Møller, HRN
Oversergent Jørgen Perhson, HRN
Konstabel Johan Aagaard, HRN
Oberstløjtnant Ole Christiansen, HRN
SKYDNING
Premierløjtnant-R C.Brandt, HRN

GULDMAN-

CHETKNAPPER

Oberst Holger Olsen, HRN
Oberst H.W.Jensen, HRN

SØLVMAN-

CHETKNAPPER

Major Bjarne Michelsen, FLV
Oberst S.E.Plum, HRN
Chefsergent Jens-Peter Rasmussen, HRN

SØLVBRO-

CHE

Bogholder Hanne Puggaard, DMI
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2000
På DMI repræsentantskabsmøde den 15. april 2000 blev der overrakt følgende pokaler og
hæderspræmier:
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE MILITÆRE IDRÆTSPRÆSTATION
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de militære kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der
har ydet en for den militære idræt enten national eller international betydningfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 1999 Sergent Janne Justesen
Næstved Garnisons Idrætsforening
Janne beviste med sine resultater i 1999, at hun vil til at blande sig med verdenseliten i militær femkamp. Med en samlet 2. plads i ”European Cup 1999”, den bedste placering nogensinde for Janne, tog hun det første skridt mod en topplacering i år 2000.
Janne opnåede denne topplacering på baggrund af følgende resultater:
Nr. 4 i en international konkurrence i Schweiz,
nr. 1 ved de Militære Nordiske Mesterskaber i Holstebro,
nr. 1 i en stor international konkurrence i Østrig, et ”mini EM” og
nr. 12 ved verdensmesterskaberne i Kroatien , bedste dansker.

Janne Justesen modtager pokalen for ”Årets bedste kvindelige idrætspræstation”.

-7-

DMI ÅRSBERETNING 2000
SØNDERBORGPOKALEN
Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en for den
militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 1999 Konstabel Brian Daasbjerg
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Brian Daasbjeg begyndte med militær femkamp i 1998. Resultaterne viste ikke, at han året
efter skulle blive næstbedste dansker ved verdensmesterskabet. Men med utrolig hård og målrettet træning, sejrsvilje og naturtalent opnåede han i 1999 så flotte resultater, at han er en af
de få og sjældne femkæmpere, som dukker op ca. hvert 10. år.
Brian begyndte i 1999 med at blive nr. 5 ud af 50 deltagere ved et stort internationalt stævne i
Bremgarten, Schweiz. Fulgte op med en 3. plads ved de Militære Nordiske Mesterskaber i
Holstebro, hvor der var 65 deltagere. Som debutant ved et verdensmesterskab stilles der ikke
så store forventninger, men med en 17. plads ud af 174 deltagere i militær femkamp og 5300
points, præsterede Brian det bedste resultat en dansk debutant nogensinde har opnået ved et
verdensmesterskab.
Ved danmarks- og forbundsmesterskaberne i Aalborg blev Brian dansk mester i ny personlig
rekord.
Endvidere har Brian vundet DMI forbundsmesterskab i cross, samt opnået fremragende resultater ved forbundets mesterskaber i svømning.

Brian Daasbjerg modtager ”Sønderborgpokalen”.
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ARVEPRINS KNUDS POKAL
Skænket af admiral, Hans Kongelige Højhed Arveprins Knud i 1968.
Tildeles for et år ad gangen et af forbundets forbundsmedlemmer (foreninger), der har ydet en
ganske særlig indsats inden for forbundet.
For indsats i 1999

Søværnets Idrætsforening Korsør

Søværnets Idrætsforening Korsør (SIF Korsør) har i 1999 været særdeles aktiv, især på det
arrangementsmæssige område, idet foreningen har afviklet forbundsmesterskaber i volleyball,
svømning og triathlon på fortrinlig vis.
Et eksempel, der viser, at også mindre idrætsforeninger kan være arrangører af forbundets
idrætsarrangementer.
SIF Korsør har stort set ingen idrætsfaciliteter til rådighed på tjenestestedet, hvorfor al træning må foregå ude i byen, deltagelse i forbundsmesterskaberne har derfor været begrænset,
men foreningen har dog gjort sig flot gældende i skydning og golf.

KAPTAJN SÆTTER-LASSENS MINDEPOKAL
Skænket af fru E.Sætter-Lassen i 1967.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der organisatorisk, instruktørmæssigt
eller ved personlige resultater har ydet en ganske særlig indsats inden for skydning.
For indsats i 1999

Seniorsergent Paul Erik Sørensen
Luftværnsgruppens Idrætsforening ØST

Paul Erik Sørensen har med stor iver og ansvarsfølelse ofte været medvirkende til at DMI
stævner gennem årene er blevet højnet rent sportsligt. Paul Erik melder sig altid når der skal
udføres en ekstra opgave og er altid ”med hvor det sker”. Desuden er Paul Erik en god og
hjælpsom skyttekammerat, som altid deler ud af sin store viden og erfaring med godt humør.

ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har ydet særlige skydemæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har medvirket til fremme
af skydeidrætten.
For indsats i 1999

Kaptajn Morten Malthe Pedersen
Livgardens Idrætsforening

Morten har fra han begyndte sin karriere på det militære landshold medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem og på tværs af holdene.
Morten har også altid meldt sig ”under fanerne” når der skulle udføres en ekstra indsats eller
en bestemt opgave.
Morten er med sit normalt GODE HUMØR og POSITIVE SIND et naturligt samlingspunkt
når der skal ”hygges”. Morten har således medvirket til at opretholde en god sportsånd på det
militære landshold.
Morten udviser altid – både ved gode og mindre gode resultater – god sportsånd.
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IDRÆTSMÆRKETS VANDREPOKAL
Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1964.
Tildeles den idrætsforening, der i årets løb har opnået bedst samlede resultat i de af forbundet
afholdte stævner.
Pokalen blev overrakt af bestyrelsesmedlem i Idrætsmærket, oberstløjtnant Finn Lodberg med
ordene:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup har genvundet pokalen for 1999 særdeles overbevisende med 19,83 points foran Dronningens Livregiments Idrætsforening med 11,33 points,
Bornholms Værns Idrætsforening med 10,75 points og Jydske Dragonregiments Idrætsforening med 10,16 points.
Vinderen har scoret de nødvendige points i badminton, feltsport, flugtskydning, fodbold inde
og ude, golf, beachvolley, håndbold, militær femkamp og volleyball. Foreningen deltager
stort set i alle idrætter i DMI regi.

På vegne af Idrætsforeningen Flyvestation Karup, modtager Peter Farver Idrætsmærkets
Vandrepokal.
IDRÆTSMÆRKEPOKALEN
Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1993.
Tildeles den idrætsforening/enhed, der har præsteret de største tiltag til Idrætsmærkets fremme.
Pokalen blev overrakt af bestyrelsesmedlem i Idrætsmærket, oberstløjtnant Finn Lodberg med
ordene:
Med en forøgelse fra 8 idrætsmærker i 1998 til 114 i 1999 – det næsthøjeste antal blandt forsvarets tjenestesteder.
For indsats i 1999

Dronningens Livregiments Idrætsforening
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Formanden for DMI, oberst N.O.Jensen overrakte krystalpokal med inskriptionen
”For mangeårig og fortjenstfuld indsats for den militære og civile idræt”
til
Generalmajor Niels Holst-Sørensen
Generalmajor Niels Holst-Sørensen er kendt af alle i denne forsamling, primært som medlem
af Danmarks Olympiske Komité og siden 1977 dansk repræsentant i International Olympic
Comittee (IOC). Niels Holst-Sørensens idrætskarriere ligger ganske vist år tilbage.
Han er indehaver af i alt 18 danske mesterskaber inden for atletik, i perioden 1943-47 vandt
han således alle mesterskaber i 400 og 800 meter løb. Ved Europamesterskaberne i 1948 blev
det til guld i 400 meter løb og sølv i 800. Samme år var Niels Holst-Sørensen også olympiadedeltager i London, hvor han opnåede en finaleplads på 800 meter.
I DMI regi har Niels Holst-Sørensen været særdeles aktiv inden for feltsport, hvor han i tiden
1952 til 1980 har deltaget i 21 løb og opnået 7 forbundsmesterskaber. Denne præstation placerer Niels Holst-Sørensen som nr. 9 på listen over ”Alle tiders Feltsporter” i tiden 19501999.

Niels Holst Sørensen modtager krystalpokal for
”Mangeårig og fortjenstfuld indsats for den militære og civile idræt”.
Det første forbundsmesterskab i old boys feltsport blev afviklet i 1959 med Niels HolstSørensen som vinder og han vandt også den først udsatte vandrepokal for flest opnåede point
ved fem på hinanden følgende mesterskaber.
Niels Holst-Sørensen var den første formand for Idrætsforeningen for Flyvestation Karup,
hvor der på hans initiativ også dengang blev arrangeret talrige idrætsaktiviteter for personellet
og deres pårørende.
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Han har været medlem af DMI hæderstegnsudvalg i perioden 1971 til pensioneringen fra forsvaret i 1987, han er desuden Danmarks Idræts-Forbunds repræsentant ved DMI repræsentantskabsmøder.
Niels Holst-Sørensen modtog DMI Hæderstegn i 1970.
Niels Holst-Sørensen har således, såvel direkte som indirekte været med til at præge og
fremme idrætten i forsvaret gennem det sidste halve århundrede – et forhold, som idrætten og
forsvaret kan være stolte af.

Per Halberg tildeltes
Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn

Carl Jørgen Rasmussen udnævnes til æresmedlem af Dansk Militært Idrætsforbund.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2000 har medvirket
ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i orienteringsbiathlon af
Fredericia Garnisons Idrætsforening

-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp af
Idrætsforeningen Varde Garnison

-

Danmarks- og forbundsmesterskaber i feltsport af
Bornholms Værns Idrætsforening
18 forbundsmesterskaber under medvirken af:

-

Fredericia Garnisons Idrætsforening

Volleyball, golf

-

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn

Duathlon og triathlon

-

Næstved Garnisons Idrætsforening

Beachvolley

-

Tønder Garnisons Idrætsforening

Fægtning – individuel

-

Vordingborg Garnison s Idrætsforening

Flugtskydning

-

Odense Garnisons Idrætsforening

Badminton

-

Kongens Artilleriregiments Idrætsforening

Fodbold - udendørs

-

Hjørring Garnisons Idrætsforening

Tennis

-

Livgardens Idrætsforening

Fodbold – indendørs, skydning

-

Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg

Svømning

-

Sønderborg Garnisons Idrætsforening

Bordtennis

-

Slagelse Garnisons Idrætsforening

Håndbold

-

Jægerkorpsets Idrætsforening

Faldskærmsudspring

-

Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole Cross country

-

Luftværnsgruppens Idrætsforening ØST

Fægtning - hold

Endvidere er der – inden for boldspil – afviklet en række indledende kampe ved i alt 25 kvalifikations- og kredsstævner forud for ovennævnte finalestævner.
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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.
Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2000
(Tallene i parentes er for 1999)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Orienteringsbiathlon
Orienteringsbiathlon – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Atletik
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Svømning
Skydning
Flugtskydning

Individuel
171(178)
85(98)
101(107)
26(40)

116(115)
111(77)
33(67)
25(23)
75(18)
0(122)
43(75)
59(28)
35(43)
91(75)
142(142)
148(148)
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DELTAGELSE
Hold
Idrætsforeninger
31(31)
17(19)
26(30)
8(16)
82(121)
32(38)
47(62)
25(30)
29(31)
21(28)
22(23)
18(17)
35(41)
18(18)
21(26)
24(23)
26(24)
21(20)
10(10)
13(11)
16(14)
0(19)
29(16)
16(14)
11(10)
12(9)
5(8)
21(20)
22(20)
18(21)
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BESTYRELSENS BERETNING
Generelt
Den frivillige idræt under DMI har til formål:
At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor Forsvaret og Hjemmeværnet, ved at:
Understøtte militære idrætsforeninger i deres arbejde for idrætssagen,
fastsætte regler for DMI idrætsgrene og konkurrencer,
virke for afholdelse af idrætskonkurrencer/-stævner inden for Forsvaret og Hjemmeværnet,
udskrive og afholde de danmarksmesterskaber, hvis arrangement Danmarks IdrætsForbund (DIF) har overdraget til DMI,
udsende repræsentation til stævner i udlandet,
virke for idrætsligt samarbejde mellem DMI foreninger og
forvalte de af DIF til rådighed for DMI stillede midler.
Forbundets mål
Med henblik på opfyldelse af de i formålet angivne hensigter, udformede bestyrelsen i 1997
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 år 2000 har levet op til disse mål mv.
Fastholdelse af aktivitetsniveauet og indførelse/bortfald af idrætsdiscipliner i takt med
udviklingen
DMI har i år 2000 stort set fastholdt aktivitetsniveauet, idet der på eliteidrætsniveau er afviklet 3 danmarks- og forbundsmesterskaber i henholdsvis militær femkamp, feltsport og orienteringsbiathlon med særdeles god deltagelse i de to sidste idrætsgrene. Her skal også nævnes, at
DMI for første gang har udsendt et landshold i orienteringsbiathlon – nærmere omtale er bragt
i feltsportsudvalgets beretning.
DMI har på breddeidrætsniveau afviklet 18 forbundsmesterskaber mod 19 i 1999, idet atletik
måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. De fleste mesterskaber har været med god deltagelse, men deltagerantallet har været vigende – især i holdidrætterne – hvilket uden tvivl kan
tilskrives de garnisonsomlægninger og omstruktureringer, der p.t. finder sted i Forsvaret.
Der har i år 2000 været afholdt invitationskonkurrence i triathlon-stafet og forsøgskonkurrence i cross country hold. Begge konkurrencer vil blive gentaget i 2001.
Alt personel i Forsvaret som medlem af DMI
Som følge af garnisonsomlægninger og nedlæggelse af tjenestesteder, er medlemstallet faldet
i løbet af året, hvor følgende idrætsforeninger er nedlagt:
Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskoles Idrætsforening,
Dronningens Livregiments Idrætsforening,
Dansk Militær Idrætsforening - United Kingdom og
Ringsted Garnisons Idrætsforening.
Foreningerne opfordres til at reklamere bedre for deres aktiviteter, således at de udmeldte
medlemmer fra ovennævnte foreninger bliver inspireret til at melde sig ind i foreningen på
deres nye tjenestested. I den forbindelse gøres opmærksom på, at udmeldelse/indmeldelse
naturligvis ikke sker automatisk – på given foranledning gøres opmærksom på, at det er frivillig idræt og det er derfor den enkelte, der selv tager stilling vedr. medlemskab.
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Med vedtagelsen om optagelse af Hjemmeværnets frivillige personel har forbundet taget initiativ til, at idrætsforeningerne kan optage dette personel som ordinære medlemmer i DMI forbindelse, ligesom Hjemmeværnets tjenestesteder også har mulighed for at oprette idrætsforeninger under DMI. Da de fleste idrætsforeninger afholder generalforsamling i perioden februar – april, har der endnu ikke været deltagelse af ovennævnte hjemmeværnspersonel i forbundets arrangementer. Endelig er DMI vidende om, at der ved flere tjenestesteder i Hjemmeværnet er taget initiativ til oprettelse af selvstændige idrætsforeninger.
Forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel
”Direktiv for Forsvarets Idrætsvirksomhed”, som blev udsendt i 1999, har været i kraft i godt
og vel et år. Umiddelbart har DMI ikke erfaret nævneværdige ændringer i forhold til tidligere,
men der hersker ikke tvivl om, at direktivet er et godt værktøj for alle ansatte i Forsvaret, som
ønsker at dyrke idræt og dermed holde sig i god fysisk form.
DMI har gennem støtte med projektmidler været med til at forbedre eksisterende idrætsfaciliteter samt etablering af nye ved mange tjenestesteder i Forsvaret, ligesom forbundet også har
støttet foreninger med idrætsarrangementer af forskellig art. Forbundet har normalt støttet ved
at betale 50% af udgifterne eller samme beløb som den lokale idrætsforening.
Nævnes skal, at de såkaldte UFO-midler (redegørelsesbeløb), som forbundet i nogle år har
modtaget fra Danmarks Idræts-Forbund, ikke udbetales mere. Det betyder, at projektkontoen
hvert år skal suppleres med evt. overskydende midler. Med vigende medlemstal og opretholdelse af de nuværende aktiviteter, kan dette blive særdeles problematisk.
Fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående forbund og specialforbund under
Danmarks Idræts-Forbund
DMI gennemfører som tværgående idrætsforbund mesterskaber i 17 forskellige idrætsgrene,
der i sagens natur alle hører under andre specialforbund. DMI fastholder således antallet af
tværgående mesterskaber fra 1999 og der er ikke tiltag til udbyggelse af disse i nærmeste
fremtid.
DMI er specialforbund for militær femkamp, feltsport og orienteringsbiathlon og har opnået
Danmarks Idræts-Forbunds anerkendelse af danmarksmesterskaber i disse idrætsgrene, ligesom det også er DMI, der suverænt fastsætter reglerne for idrætsgrenene.
Andre forhold
Efterfølgende er stort set samme sang som sidste år.
Det må igen 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.
Danmarks Idræts-Forbund sendte medio december 2000 et brev til samtlige idrætsforeninger
indeholdende ”Skema til medlemsregistrering” med anmodning om at returnere dette i udfyldt
stand senest 31. januar 2001. Efterfølgende har DMI sekretariat modtaget ”Mankoliste” fra
Danmarks Idræts-Forbund om de foreninger, som ikke har indsendt skemaet. Ved henvendelse fra sekretariatet lykkes det som regel at få opsporet de ansvarlige for forglemmelsen og
samtidig få lidt udsættelse af indsendelsen ved Danmarks Idræts-Forbund. Et arbejde, som
sekretariatet sagtens kan undvære. 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 Danmarks Idræts-Forbund, så er det særdeles
vigtigt at foreningerne lever op til dette krav.
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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, telefonnummer og
evt. mail-adresse.
foreningens årsregnskab.
DMI skal dog snarest underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse, postgiro-/bankkontonummer og telefonnummer, mail-adresse.
I 2000 har 22 af forbundets 60 foreninger indsendt beretning – denne forsømmelse betyder
bl.a., at DMI ikke har nogen som helst anelse om, hvilke aktiviteter mv. de resterende foreninger har på programmet.
Tilmeldinger til stævner.
Disse tilmeldinger skal indsendes til DMI sekretariat og være udfyldt i overensstemmelse med
anvisningerne på tilmeldingsblanketten, sekretariatet må undertiden foretage et større detektivarbejde, når en forening eksempelvis har glemt at udfylde rubrikken idrætsforening.
Husk: GRAD/TITEL – SAMTLIGE FORNAVNE (skrevet helt ud) OG EFTERNAVN og
der hvor det er påkrævet også CPR nr. (6 første cifre). Til arrangører og udvalg skal gøres
opmærksom på, at det også er vigtigt, at ovennævnte data er angivet i resultatlisten.
Sørg også for at tilmeldingen indsendes til tiden – det er mere reglen end undtagelsen, at tilmeldingerne modtages efter tidsfristens udløb.
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.
I den forbindelse opfordres foreningerne til i højere grad at informere medlemmerne om,
hvorledes de registreres og at deres kontingent går ubeskåret til den enkelte forening. Det er
ligeledes foreningernes pligt og ansvar at udmelde/indmelde medlemmer.
DMI love og bestemmelser
Der er udsendt 3 sæt rettelser til forbundets ”orange publikation” med love og bestemmelser i
2000. Sekretariatet får mange henvendelser fra foreninger, som har mistet publikationen – i
den forbindelse opfordres foreningerne til at kontrollere, hvorvidt de har samtlige eksemplarer
og om de er ført up to date.
Økonomi
DMI kasserer vil på repræsentantskabsmødet 2001 gennemgå regnskabet for 2000. Enkelte
forhold skal dog nævnes her.
Som allerede nævnt, så er DMI økonomi baseret på tilskuddet fra Danmarks Idræts-Forbund,
som med virkning fra og med 2001 har inddraget redegørelsesbeløbet til ”Udvikling/Forsøg/Omstilling” (UFO). Endvidere støttes forbundets finalestævner af Forsvarskommandoen.
DMI ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
På Danmarks Idræts-Forbunds Kongres 2000 drøftedes bl.a. nogle af specialforbundenes opbygning med mange ”lag”, som gør forbundene bureaukratiske og mindre gennemskuelige for
foreningerne.
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DMI synes at have en overskuelig organisation, som er nogenlunde smidig, idet formændene
for de enkelte udvalg er medlem af bestyrelsen. Beslutningsprocessen er hurtig, eftersom
mange afgørelser træffes af forbundets forretningsudvalg, som mødes ca. 10 gange årligt. Den
direkte og formelle foreningsindflydelse foregår naturligvis på forbundets repræsentantskabsmøde. Den mere indirekte indflydelse foregår gennem de holdledermøder, som afholdes
i forbindelse med DMI finalearrangementer, hvor idrætsforeningerne direkte kan få drøftet
deres ønsker med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer/udvalgsformænd.
Bestyrelsen
Forbundet vil gerne sige tak for indsatsen til følgende bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter:
Kaptajn Keld E.Damsgaard og
seniorsergent Jan Andersen
Forbundet byder velkommen til:
Major Kaj Wagener og
orlogskaptajn Søren M.Madsen
Følgende ledelsesmøder er afholdt i 2000:
1 repræsentantskabsmøde,
5 bestyrelsesmøder og
9 forretningsudvalgsmøder
Udvalgene
Amatør- og Ordensudvalget havde ingen sager til behandling.
Hæderstegnsudvalget havde 1 indstilling til behandling i 2000.
Dopingkontroludvalget havde ingen sager til behandling. Danmarks Idræts-Forbunds dopingkontroludvalg testede imidlertid nogle af deltagerne ved danmarks- og forbundsmesterskaberne i feltsport på Bornholm den 15. september 2000. DMI har ikke modtaget resultatet heraf –
men intet nyt er forhåbentligt godt nyt.
Forbundet vil gerne sige tak for indsatsen til følgende, som i løbet af 2000 er afgået fra udvalgene:
Boldspiludvalg II:
Seniorsergent E.N.Nielsen (håndbold).
Idrætsudvalget:
Orlogskaptajn K.B.Jensen (atletik) og
chefsergent F.Jensen (atletik).
Dopingkontroludvalget:
Orlogskaptajn K.B.Jensen.
Forbundet vil gerne sige velkommen til følgende, som i 2000 er indtrådt i udvalgene:
Boldspiludvalg II:
Teknisk assistent Pia Hald (håndbold) og
assistent Anita Shønemann (volleyball).
Idrætsudvalget:
Kaptajn Peter Gyde Hansen og
kaptajnløjtnant Kim Sonne Frandsen.
Dopingkontroludvalget:
Major Finn H.Rasmussen
Lovudvalget
Udvalget har i 2000 taget stilling til lovændringer for et antal idrætsforeninger, ligesom det
har udarbejdet lovforslaget om optagelse af Hjemmeværnets frivillige personel, der blev vedtaget på DMI repræsentantskabsmøde 2000.
Ændringer i DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, som besluttes af bestyrelsen, er forudgående behandlet i lovudvalget.
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DANMARKS IDRÆTS-FORBUND - TEAM DANMARK – SPECIALFORBUND –
IDRÆTSMÆRKET
DMI har i 2000 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, mest på det administrative område, i form af resultatformidling, stævnekalender mv.
DMI modtager fortsat støtte de til dygtige militære femkæmpere fra TEAM DANMARK og
af samme årsag følges deres resultater nøje herfra.
Af andre specialforbund foregår der samarbejde med Dansk Orienterings-Forbund, hvis klubber får tilsendt invitation til danmarksmesterskaberne i feltsport og orienteringsbiathlon. Der
foregår et mere intenst samarbejde med Dansk Fægte-Forbund, hvis formand har overværet
DMI forbundsmesterskaber i såvel fægtning på hold, som individuel i 2000. Endvidere er
lederen af DMI fægteudvalg, kaptajn Hasse Blumensaadt blevet indvalgt i fægteforbundets
bestyrelse og endelig skal nævnes, at Dansk Fægte-Forbund har accepteret, at en DMI forening i juni 2001 afholder ”DMI-OPEN” i fægtning.
IDRÆTSMÆRKET støtter DMI fortsat med kr. 5.000,- og major Bjarne Sørensen er fortsat
forbundets repræsentant og er desuden formand for Idrætsmærkets ideudvalg.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI Information er – generalsekretæren beklager meget – kun udkommet med 3 numre i 2
udgaver. Bladet indeholder – som tidligere år – omtale af forbundets finalearrangementer,
forfattet af forretningsudvalgets repræsentanter. Endvidere har DMI Information været anvendt til formidling af meddelelser og stævnekalendere.
”DMI Organisations- og Aktivitetskalender” er videreført.
”DMI Stævnekalender 2001” blev – ganske vist med nogen forsinkelse udsendt så betids, at
foreninger og tjenestesteder kunne nå at budgettere med deltagelse i forbundets arrangementer.
DMI er stadigvæk ikke på internettet, men i høj grad på Forsvarets Intranet (FIIN), som benyttes flittigt, ikke mindst i perioderne forud for stævneafviklingerne – så det er næsten kontinuerligt. Sekretariatet har via FIIN endvidere en udmærket hot line til såvel bestyrelse som
udvalg.
Sekretariatet opfordrer med jævne mellemrum idrætsforeningerne til at melde sig med adresser på FIIN, idet det er overordentlig praktisk og portobesparende, når forbundet ad denne vej
kan udsende stævneindbydelser og programmer. I øjeblikket er der kun 19 idrætsforeninger
på dette net.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i 2000 haft et fortrinligt samarbejde med foreninger og udvalg, et samarbejde, som forhåbentligt er gensidigt.
Vicegeneralsekretær C.J.Rasmussen afgik på pension for alvor med udgangen af maj 2000, en
værdifuld og skattet medarbejder takkede hermed af efter 8 år på DMI sekretariat. Som ny
vicegeneralsekretær pr. 1. juni 2000 tiltrådte orlogskaptajn Kaj Børge Jensen.
Medlemsregistreringen er blevet varetaget på fortrinlig vis af Elly Due, der selvom hun er
placeret på Flyvestation Skalstrup, altid er nærværende og parat til at støtte, såvel foreninger
som enkeltmedlemmer af disse.
Regnskabsfunktionerne er også blevet varetaget meget omhyggeligt af Hanne Puggaard, der
med sin bogholderbaggrund har godt styr på kredit & debit.
Endelig skal nævnes, at samarbejdet med det af forbundet gennem mange år benyttede revisionsfirma har fungeret upåklageligt.
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BOLDSPILUDVALG I
BADMINTON
Af 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 28. marts 2000
med Odense Garnisons 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 hovedsageligt afviklet efter de samme principper
som i 1999, 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 i år spillet helt igennem til finalestævnet.
Deltagerantallet var væsentligt lavere end i 1999, idet antallet af tilmeldte singler og doubler faldt med 77, hvor ØST-delen tegnede sig
for 2/3 af faldet. Nedgangen var primært koncentreret om de 2 seniorrækker, der tegnede sig for 46 af de manglende singler og doubler.
Der blev ved finalestævnet spillet i alle 13 rækker. Afviklingen fungerede perfekt og blev afsluttet med samlet præmieoverrækkelse.
Antallet af tilmeldte singler/doubler udgjorde følgende:
Singler
Doubler
I alt
ØST
40 (74)
46 (64)
86 (138)
VEST
91 (104)
64 (76)
155 (180)
I ALT
131 (178)
110 (140)
241 (318)
Tallene i parentes er fra 1999.
BORDTENNIS
Af major Kaj Ove Bendixen.
Forbundsmesterskaberne blev i år 2000 afviklet den 9. og 10. marts i SFS-hallerne i Sønderborg med Sønderborg Garnisons Idrætsforening som arrangør.
Stævneledelsen under ledelse af seniorsergent A.T.Meisner
havde gjort et godt forarbejde, således at afviklingen af
stævnet forløb glimrende, selvom vi igen i år måtte konstatere en række udeblivelser, et forhold der senere fik konsekvenser for udebliverne (deres idrætsforening). Det er ikke
acceptabelt at en idrætsforening der lægger et kæmpearbejde i at få et arrangement op at stå skal trækkes med problemer af den art. Derfor hilses forbundets sanktioner meget
velkommen og forhåbentlig derved er med til at huske deltagere/idrætsforeninger på at al deltagelse skal i god tid koordineres med enheden/AKOS og
frem for alt ad den korrekte kommandovej.
På deltagersiden må igen konstateres et utroligt stabilt OLD BOYS og VETERAN team, de to
rækker øges år for år, idet vi kan følge de tidligere "juniorer" rykke op og fastholde det gode
kammeratskab i de "ældre rækker".
En næsten halvering på herresenior-siden og med kun to tilmeldinger fra pigerne må det konstateres at der for disse to rækkers vedkommende er et problem. En måde at "angribe" problemet på kunne være at idrætssektionerne allerede når DMI spillekalender foreligger, begynder at "spejde" efter potentielle deltagere og samtidig gør reklame for arrangementet og i
samme forbindelse får klargjort gennem den gældende/korrekte kanaler/kommandovej.
Derfor igen et "suk" om at starte planlægningen så tidligt som muligt, dvs. når DMI stævnekalender udkommer.
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Forbundsmesterskaberne blev i år 2000 afviklet med et deltagerantal på 67, fordelt på følgende rækker:
Senior single:
30 (56)
Old boys single: 18 (17)
Veteran single: 19 (18)
Senior double: 17 (26)
Old boys double: 8 (9)
Veteran double: 6 (5)
Senior hold:
17 (27)
Old boys hold: 8 (9)
Veteran hold:
6 (4)
Tallene i parentes er fra 1999.
Afslutningsvis vil bordtennisudvalget gerne takke såvel nye som gamle kæmper og i særdeleshed Sønderborg Garnisons Idrætsforening for endnu et såvel sportsligt som kammeratligt
velgennemført arrangement.
GOLF
Af major Claus Pieler.
Forbundsmesterskaberne i golf blev for 3. i år træk igen afviklet på henholdsvis Golfklubben
Lillebælts i Middelfart og Fredericia Golf Clubs baner den 24. og 25. august med Fredericia
Garnisons Idrætsforening som arrangør, deltagerne blev indkvarteret på Ryes og Bülows Kaserner i Fredericia.
I år var der 101 deltagere fra 26 idrætsforeninger, det var lidt færre
personer og idrætsforeninger end sidste år. Fordelt med 31 i herre-,
5(6) i dame-, 37 i ungsenior- og 27 i seniorrækken. I holdmesterskaberne deltog 11 hold i dame/herre fra 9 idrætsforeninger og 27
hold i ungsenior/senior fra 16 idrætsforeninger. 1 af damerne måtte
trække sig ud efter 1. dagens spil p.g.a. en skade.
Dette års mesterskab var vejrmæssigt igen ingen undtagelse i forhold
til hvordan det plejer at være under mesterskabet, torsdag måtte alle
spillere kæmpe med en strid vind med vindstød af stormstyrke på et
tidspunkt og for de flestes vedkommende, ved afslutningen af dagen,
også en del regn. Der var dog enkelte, der var heldige, da de kom tørskoet ind i klubhuset, inden det begyndte for alvor at regne, mens vi
andre fik fornøjelsen at blive p…. våde.
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I år var der virkelig kamp om mesterskabet i herrerækken, idet der kun var 1 slag til forskel på
36. green til fordel for Rune Bak, Kongens Artilleriregiments Idrætsforening med 158 slag,
som årets DMI-mester og med Christian Vildhøj, Fredericia Garnisons Idrætsforening, som
runner up med 159 slag. I damerækken løb Kit Vibe-Hastrup, Idrætsforeningen Varde Garnison (199 slag) igen med mesterskabet, men sejrsmarginen bliver mindre år for år og denne
gang var der kun 5 slag til forskel, idet runner up igen var Ulla Poulsen, Idrætsforeningen
Flyvestation Skagen (204 slag). Hvorimod der ikke var så stor kamp om titlerne i ungseniorog seniorrækken, da Jørn Berthelsen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup (160 slag) vandt
suverænt med 18 slag i ungseniorrækken over runner up Orla Barsøe, Trænregiments Idrætsforening (178 slag) og i seniorrækken var Jens Allan Schou Jørgensen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup også urørlig med 160 slag, da runner up Jens Arne Christensen, Oksbøl Militære Idrætsforening havde 170 slag.
Holdmesterskabet for dame-/herrerækken blev i år vundet af Kongens Artilleriregiments
Idrætsforening foran Fredericia Garnisons Idrætsforening og i ungsenior/seniorrækken vandt
Idrætsforeningen Flyvestation Karup igen med en stor margin (31 slag) over dette års runner
up Oksbøl Militære Idrætsforening.
Præmieoverrækkelse og stævneafslutning blev foretaget af major Ivan Skov fra DMI.
En særlig tak skal tilflyde Fredericia Garnisons Idrætsforening fra golfudvalget for igennem 3
år at have forestået og gennemført forbundsmesterskaberne i GOLF, der har været udvist solid
og gedigen arbejdsindsats for at få stævnet afviklet på en professionel måde, hvad heraf følger
med delresultater og resultatlister m.m. fra stævnesekretariatet.
I år 2001 vil Luftværnsgruppens Idrætsforening ØST være arrangør af mesterskaberne, som
bliver gennemført på henholdsvis Roskilde Golf Klubs og Hedeland Golf Klubs baner den 23.
og 24. august.
TENNIS
Af oberstløjtnant Niels J.Bundgaard.
Forbundsmesterskaberne blev afholdt den 16. – 17. august i Hjørring med Hjørring Garnisons
Idrætsforening som arrangør.
Som noget nyt var det planlagt - uden indledende stævner - at gennemføre mesterskaberne
som et samlet finalestævne for alle kategorier, og der var derfor oprindelig afsat tre kampdage
til arrangementet.
Antallet af tilmeldte til stævnet var, dels på grund af den midlertidige
reduktion i indkaldelsen af værnepligtige og dels forårsaget af nøglepersonels ferie, mindre end tidligere år. Det kunne derfor allerede
ved udsendelse af spilleplanen meddeles, at mesterskaberne ville
blive afviklet over to kampdage. Programmet tog endvidere højde
for, at der ikke afvikledes kampe i damerækkerne og herredouble
senior, samt at herresingle senior kunne færdigspilles på første
kampdag.
I modsætning til sidste års mesterskaber tillod vejret en planmæssig
afvikling af alle kampe på Hjørring Tennisklubs velplejede udendørsbaner.
Hjørring Garnisons Idrætsforening havde i det forberedende arbejde
og ved de udpegede hjælpere sikret, at alle detaljer var på plads og i orden, så såvel selve
stævnet som den traditionelle fællesmiddag blev afviklet på god sportslig og kammeratlig vis.
Næste år planlægges mesterskaberne i tennis, skydning, flugtskydning og svømning afviklet
sammen, hvilket indebærer at mesterskaberne flyttes fra august til september måned.
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BOLDSPILUDVALG II
GENERELT
Af overkonstabel Bjarne L.Pedersen, formand
Som nævnt i sidste års beretning var det med en vis frygt, at vi skulle gå det ny forsvarsforlig
i møde. Vi vidste på forhånd, at netop boldspil II med de store holdidrætsgrene kunne blive
meget berørt af de nedskæringer og lukninger af enheder m.m., der var i gang. Frygten har
vist sig ikke at være ubegrundet, idet der i alle 5 idrætsgrene har været færre antal tilmeldte
hold end normalt. Derudover har stævnerne været præget af meget sene afbud, der jo altid
giver arrangørerne og DMI´s udvalgsmedlemmer ekstra arbejde, men alle afbud har været
tjenstligt begrundede, og da det trods alt er tjenesten der kommer først, er afbudene også uden
videre sanktioner blevet accepteret.
Hvad angår kvindefodbold, må jeg appellere til, at man rundt om på tjenestestederne gør en
indsats for også at få nogle piger aktiveret, og her skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom
på, at det er helt legalt i henhold til DMI´s bestemmelser at samle hold fra 2 eller flere foreninger.
Generelt har år 2000 været et godt år med idræt på højt niveau i de enkelte idrætsgrene og i
alle finalestævnerne har der faktisk været spænding om, hvem der skulle kåres som mester,
intet var afgjort før sidste bold var spillet, eller sidste fløjt havde lydt.
Tak til deltagerne og arrangørerne for nogle gode stævner. Tak til mine 3 udvalg, det er rart at
have nogle velfungerende udvalg, således at der er tid til at se på det der foregår på banen,
fremfor at være begravet i papirarbejde.
Med ovenstående ord in mente, glæder jeg mig til et forhåbentligt godt og ligeså spændende
år 2001.
FODBOLD - INDE
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Til turneringen var der tilmeldt følgende hold:
ØST
VEST
Tilmeldte
Deltog
Tilmeldte
Deltog
Kvinder
3
3
3
3
Senior
16
13
15
14
Y - Oldboys
12
10
17
14
Æ – Oldboys
10
7
9
9
Veteran
4
3
6
6
Som det ses var der afbud i forhold til tilmeldingen, men alle
med undtagelse af Næstved Garnisons Idrætsforening (NGI)
senior meldte afbud dagen før eller tidligere.
Sammenfatning på turneringen 2000 må være at,
afbud ikke kan undgås,
udvalget/stævneleder ved kvalifikationsstævner skal
være klædt på til at udarbejde ny spilleplan med kort
varsel,
fodboldudvalget skal føre nøje tilsyn med planlægning/afvikling af stævner.
finalearrangører skal, inden kvalifikationsstævner aflevere praktiske oplysninger til
DMI skriftligt vedrørende finalestævnet, så dette års sene udsendelse af program ikke
gentager sig.
Fodboldudvalget har på baggrund af den store nedgang i antal hold kun afsat 2 dage pr. kvalifikationsstævne år 2001..
På baggrund af turneringen år 2000 har fodboldudvalget følgende rettelser til ”DMI bestemmelser for indefodbold”. Afsnit B pkt. 7. ændres til:
Spilletiden fastsættes for alle rækker af fodboldudvalget.
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FODBOLD – UDE
Af seniorsergent Ryan C. Laier.
Der var som helhed færre hold med i turneringen end i 1999 (senior 14 hold, old boys 13
hold, ældre old boys 16 hold og kvinder 4 hold) dette var dog ventet på grund af de store omlægninger i Forsvaret.
Der blev, som tidligere, spillet i puljer i de indledende
runder, der var dog sket en reduktion til 3 hold pr. pulje
for at give en bedre sportslig afvikling af stævnerne.
Desværre var stævnerne behæftet med en del afbud, så
det mange steder kun blev til 1 kamp og enkelte steder
ingen kampe på grund af 2 afbud. Så foreningerne opfordres endnu engang til, at overveje tilmeldingen grundigt,
så vi kan undgå afbud.
Finalestævnet blev afviklet den 10. og 11. oktober på gode baner i Hillerød med Kongens
Artilleriregiments Idrætsforening som arrangør. Der var i forbindelse med finalestævnet flere
nye tiltag, her skal nævnes, at senior og old boys var reduceret til 3 hold, hvilket må siges, at
være en model som fodboldudvalget vil fortsætte med.
Hvad angår kvinder, bestod ændringen i, at de nu spillede ved samme stævne som mændene
og over 2 dage, i lighed med ældre old boys, som var repræsenteret med 6 hold hvilket er passende til et to dages stævne.
Der var ved stævnet arrangeret kammeratskabsaften den 10. oktober på Sjælsmark Kaserne,
hvilket var en meget stor succes med over 100 deltagere. Her var også senior og old boys spillere til stede, selv om de først skulle spille den 11. oktober. Da alle syntes det var en meget
god aften vil fodboldudvalget opfordre arrangører fremover til at lave et sådan arrangement,
da vi mener det har meget stor social værdi.
Sammenfatningen på hele turneringen må være, at form og antal hold i puljer og til finalestævnet skal fortsætte, fodboldudvalget har dog fremrykket hele turneringen for 2001, så der
kan afvikles finaler i september 2001.
HÅNDBOLD
Af overkonstabel Bjarne L.Pedersen.
Efter nogle lidt turbulente år, lå det ligesom i luften, at årets håndboldturnering - den skulle
bare fungere. Desværre var der ikke så mange tilmeldte hold som normalt, hvorfor der forud
for finalestævnet kun blev afviklet kvalifikationsstævner.
Årets finalestævne var overdraget til Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI), der havde
valgt at afvikle stævnet i haller på Antvorskov Kaserne. Som noget nyt var finalestævnet
planlagt til at skulle afvikles over 2 dage, idet bl.a. seniorerne havde beklaget sig over at 3
kampe på fuld tid på 1 dag ikke var rimeligt. Et andet argument for 2-dages stævnet var, at
kvinder og old boys kunne afvikle deres turnering uden indledende stævner, og derved spare
ressourcer.
Under afviklingen af stævnet blev det mere og mere klart, at 2-dages stævnet var den rigtige
beslutning, nu kunne spillerne give sig fuldt ud i alle kampene.
Da deltagerne alligevel skulle overnatte, var det naturligt at der blev holdt en kammeratskabsaften. Til dette arrangement var der ca. 100 deltagere.
For undertegnede er der ingen tvivl om, at intentionerne om at år 2000 skulle markere DMI
håndbolden på en bedre måde, til fulde blev opfyldt. En væsentlig årsag hertil skyldes også
den entusiasme, som SLGI og i særdeleshed seniorsergent Uffe H.Jensen lagde for dagen. Et
godt stævne kræver altid god planlægning, så stor ros og tak til SLGI.
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VOLLEYBALL
Af kaptajn Michael Noe.
Til turneringen var der tilmeldt 17 herrehold (2 afbud) og 5 damehold (1 afbud). De 3 bedste
herrehold fra hvert kvalifikationsstævne kvalificerede sig til
finalestævnet. De 4 damehold var direkte kvalificeret til finalestævnet.
Kvalifikationsstævne ØST blev afviklet den 20. januar i Holtehallen med Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI)
som arrangør. Der deltog 8 herrehold.
Kvalifikationsstævne VEST blev afviklet den 12. januar i Røddinghallen med Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) som arrangør. Der deltog 7 herrehold (afbud fra HAGI og
Dronningens Livregiments Idrætsforening (DRLRI)).
Finalestævnet blev afviklet den 29. marts i Elbohallen med Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) som arrangør. Der var deltagelse af 6 herrehold og 4 damehold (afbud fra
DRLRI).
Resultatet af forbundsmesterskabet blev:
Herrer:
Damer:
1. Fredericia Garnisons Idrætsforening
1. Fredericia Garnisons Idrætsforening
2. Hærens Officersskoles Idrætsforening
2. Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3. Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3. Vordingborg Garnisons Idrætsforening
Volleyball/beachvolley-udvalget var meget tilfredse med turneringes forløb og afvikling. Alle
kampene blev afviklet uden problemer og i en særdeles god stemning.
Der var i udvalget enighed om stor ros til alle arrangørerne. Der blev i kvalifikationsstævne
ØST og i finalestævnet med stor succes anvendt dommere udefra, hvilket bør tilstræbes i
fremtiden.
BEACHVOLLEY
Af kaptajn Michael Noe.
Til turneringen var der tilmeldt 27 herrehold (3 afbud) og 8 damehold (1 afbud). De 3 bedste
herre- og damehold fra hvert kvalifikationsstævne kvalificerede sig til finalestævnet.
Kvalifikationsstævne ØST blev afviklet den 14. juni på Bellevue
Strand med Hærens Officersskoles Idrætsforening som arrangør.
Der deltog 10 herrehold (afbud fra Næstved Garnisons Idrætsforening 1 og 2 og Luftværnsgruppens Idrætsforening ØST) og 4
damehold.
Kvalifikationsstævnet blev afviklet som system A (1 sæt til 15).
Kvalifikationsstævne VEST blev afviklet den 14. juni 2000 på
Rømø Strand med Tønder Garnisons Idrætsforening som arrangør. Der deltog 14 herrehold og
3 damehold (afbud fra Oksbøl Militære Idrætsforening 2).
Finalestævnet blev afviklet den 16. august på Karrebæksminde Strand med Næstved Garnison
Idrætsforening som arrangør. Der var deltagelse af 5 herrehold (afbud fra Idrætsforeningen
Flyvestation Skrydstrup) og 6 damehold.
Resultatet af forbundsmesterskaberne blev:
Herrer:
Damer:
1. Hærens Officersskoles Idrætsforening 1
1. Fredericia Garnisons Idrætsforening
2. Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk
2. Idrætsforeningen Flyvestation Vedbæk 1
3. Hærens Officersskoles Idrætsforening 2
3. Oksbøl Militære Idrætsforening
Volleyball/beachvolley-udvalget var meget tilfredse med turneringes forløb og afvikling. Alle
kampene blev afviklet uden problemer og i en særdeles god stemning. Der var i udvalget
enighed om stor ros til arrangørerne. For første gang blev både kvalifikationsstævner og finalestævnet afviklet på en strand og med stor succes for både arrangører og deltagere. Anvendelsen af dommere udefra var ligeledes en succes, der bør tilstræbes i fremtiden.
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Der har været afholdt møde i volleyball/beachvolley-udvalget. Her blev blandt andet diskuteret ændrede spilleregler, langtidsplanlægning, fremtidig turneringsafvikling samt evaluering
af afviklede turneringer. Siden mødet har udvalget suppleret sig med en kvindelig repræsentant.

FELTSPORTSUDVALGET
GENERELT
Af chefsergent Erling Lundsgaard, formand
År 2000 blev et skelsættende år for feltsportsudvalget.
For det første kunne vi fejre 50 året for afviklingen af de første danmarksmesterskaberne i feltsport.
For det andet kunne samtidig fejres, at vi for 25 år siden havde de første
forbundsmesterskaber i feltkonkurrence – nu orienteringsbiathlon. Disse
mesterskaber startede i 1975 i Fosdalen i Nordjylland, arrangeret af
Dronningens Livregiments Idrætsforening.
For det tredje kunne Dansk Militært Idrætsforbund som specialforbund
for første gang udsende sit eget landshold til europamesterskaberne i orienteringsbiathlon, der
fandt sted i Estland i oktober måned.
For det fjerde gennemførtes, for første gang en New Line Cup i orienteringsbiathlon, på basis
af danmarksmesterskaberne, Åbne Militære Mesterskaber og kredsmesterskaberne.

Den danske delegation ved europamesterskaberne i orienteringbiathlon i Vöru i Estland den
6.-8. oktober 2000.
Fra venstre ses: Erling Lundsgaard, Mette Møller Nielsen, Jan Møller, Gitte Møller, Kim Eg,
Jørn Svensen, Bjarne Hoffmann, Jes Mose, Ole Christiansen,
Morten Netteberg og Lars Villumsen.
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Dette alene for at følge op på en udvikling og et engagement for de mange der ønsker at dyrke
denne fantastisk fine idræt.
Feltsportsudvalget har således til opgave – ikke blot at lave en turnering efter fastsatte love og
regler – men selv at udvikle og udarbejde love og regler til de idrætter Dansk Militært Idrætsforbund er specialforbund for. Først derefter kan feltsportsudvalget gå i gang med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af de nødvendige stævner.
I december kunne feltsportsudvalget så slutte året af med en stor udstilling om orienteringsbiathlon i Aalborg Kultur- og Kongres Center i forbindelse med DIFs kongres ”Idræt sammen
– eller hver for sig!!”. En udstilling der blev meget velbesøgt og havde stor interesse blandt
kongressens mange deltagere.

DMI´s første landshold ved europamesterskaberne i orienteringsbiathlon i Vöru i Estland den
6.-8. oktober 2000.
Fra venstre ses: Morten Netteberg, Jan Møller, Bjarne Hoffmann,
Gitte Møller og Mette Møller Nielsen.
DMI`s første landshold vandt sølv
Den 6.–8. oktober 2000 sendte DMI for første gang nogensinde et landshold til europamesterskaberne i orienteringsbiathlon.
Mesterskaberne blev afviklet i Vöru i det sydøstlige Estland tæt mod grænsen til Rusland og
Letland.
Det samlede hold bestod af Jan Møller, Bjarne Hoffmann, Morten Netteberg, Gitte Møller og
Mette Møller Nielsen, træner Kim Eg Pedersen, holdleder Ole Christiansen og undertegnede,
Erling Lundsgaard.
Estlands forsvar havde indvilliget i at være vært for disse europamesterskabskonkurrencer så
sent som i juni 2000. På trods af den begrænsede tid til planlægning mv., var det lykkedes at
skabe særdeles gode rammer samt fair og spændende konkurrencer. Dette fortjener stor ros,
som vi da også benyttede lejligheden til at udtrykke under overrækkelse af DMI skjold til den
ansvarlige leder for arrangementet.
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Ved den individuelle konkurrence blev Mette Møller Nielsen nr. 5, som bedste danske pige,
og Morten Netteberg nr. 6 hos herrerne som bedste dansker. Flotte resultater set i lyset af, at
ingen tidligere havde prøvet det specielle, men spændende Estiske terræn.
Dagen efter var der stafet i samme område, og her vandt Danmark sølvmedaljer ved herrerne,
kun slået med ca. 5 minutter af det stærke finske førstehold efter en yderst spændende afslutning. Her kom Danmark ind på skydebanen som nr. 3, men da Stanley Petterson fra Sverige,
der var inde som nr. 2, havde problemer med at ramme sin skive under den stående skydning,
kunne Bjarne Hoffmann sikre Danmark sølvmedaljerne. Hos damerne blev Danmark nr. 5
efter at have være helt fremme som nr. 2 ved sidste skifte. Særdeles flotte resultater set i lyset
af, at vi blot deltog med 3 herrer og 2 damer på hele turen.
Den danske deltagelse i såvel individuel orienteringsbiathlon den 7. oktober som stafetkonkurrencen den 8. oktober bekræftede anbefalingen af dansk deltagelse. Danmark har aktuelt så
mange gode O-biathleter, at vi sagtens kan gøre os gældende med flere hold, end vi aktuelt
stillede med til disse mesterskaber.

Det danske militære landshold ved Militære Nordiske Mesterskaber i biathlonorienteering i
Kontioranta i Finland i juni 2000.
Læg mærke til, at man er på et asfalteret skiskydningsstadion.
Selve markeringen var elektronisk.
Konkurrencerne var fair og på passende højt niveau, hvor de danske deltagere absolut hævdede sig. Niveauet blandt danske O-biathleter kunne sagtens have argumenteret for større deltagelse, hvis økonomien havde været til det.
Næste års konkurrencer foregår i Tampere i Finland den 3.–4. august.
Et stort tillykke til Dansk Militært Idrætsforbund, der med sit første landshold nogensinde
vandt sølvmedalje. Det er der ikke mange specialforbund i Danmark der har præsteret. Det
viser til gengæld, at det var en rigtig beslutning, at sende danske deltagere til europamesterskaberne i orienteringsbiathlon i Estland.
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DANMARKS- OG FORBUNDSMESTERSKABER I ORIENTERINGSBIATHLON
Afviklingen af mesterskaberne var lagt i hænderne på Fredericia Garnisons Idrætsforening og
godt støttet af Telegrafregimentet.
Planlægningsfasen blev imidlertid – i bogstavelig forstand – ret så stormfuld. De skovområder, der skulle anvendes blev næsten totalt raseret af orkanen den 3. december 1999. Og som
om det ikke var galt nok, måtte den udpegede stævneleder forlade posten af tjenstlige årsager
ved årsskiftet. Altså, helt forfra med kun nogle få måneder til stævnet den 4.–5. maj.
Som ny stævneleder tiltrådte kaptajn M.Søgaard, og på de vigtigste nøglepladser, som konkurrenceleder og banelæggere m.v. indtrådte med kort varsel flyverspecialist Hans Frederiksen, Eskadrille 602, Skrydstrup, kaptajn Mona Rasmussen, Tønder og flyverspecialist Gunnar
Klaris, Karup, med stor velvilje fra tjenestestederne. Nye konkurrenceområder blev Munkebjergskovene ved Vejle og Trelde Fælled ”lige uden for porten”.
De individuelle mesterskaber blev afviklet i Munkebjerg på et 5 år gammelt kort!. Området er
yderst kuperet og blev en anstrengende oplevelse for deltagerne. Efter skydningerne i Fredericia skulle de ud på en ca. 3 km lang punktorientering i den mest kuperede del af skoven –
efterfulgt af et almindeligt orienteringsløb i en anden del af skoven.
En korttegningsfejl betød imidlertid, at en enkelt post på punktorienteringsbanen måtte trækkes ud af konkurrencen, men sammenfattende var det en fin og fair konkurrence. 1. dagen
blev afsluttet med præmieoverrækkelse og kammeratskabsaften på Ryes kaserne.
2. dagens stafetkonkurrence fandt sted på Trelde Fælled på et helt nytegnet orienteringskort,
der i hast måtte færdiggøres. Stafetkonkurrencer er altid spændende og i år var ingen undtagelse. Afslutningen på senior elite klassen blev først afgjort inde på stævnepladsen med den
sidste – stående – skydning. Det blev et sekundopgør mellem sidsteløberne fra de to favorithold fra Kolding OK og Dronningens Livregiments Idrætsforening. De to løbere dukkede op
fra skoven med 15 – 20 sekunders mellemrum. Først seniorsergent Jan Møller fra Dronningens Livregiments Idrætsforenings 1. hold skarpt forfulgt af oversergent Bjarne Hoffmann fra
Kolding OK. Jan Møller holdt hovedet koldt under skydningen og kunne løbe sejren hjem
med 17 sekunders margin. Den spændende afslutning blev behørigt belønnet med klapsalver
fra de mange tilskuere.
Fredericia Garnisons Idrætsforening og Fredericia Garnison kan med tilfredshed se tilbage på
et fint og spændende stævne. Tak for en stor indsats.
DANMARKS- OG FORBUNDSMESTERSKABERNE I FELTSPORT
Fredag den 15. september blev mesterskaberne i feltsport med Bornholm Værns Idrætsforening som arrangør afviklet.
Stævnet var et jubilæumsarrangement, idet det var 50 år siden man afviklede danmarksmesterskaber i feltsport første gang.
I den anledning var hele DMIs bestyrelse samlet på Bornholm for at afvikle bestyrelsesmøde
om lørdagen og deltage i jubilæumsfestlighederne. Samtidig var præsidiet udvidet med et antal personer. Desværre kunne Niels Holst Sørensen og Kai Holm fra Danmarks IdrætsForbund ikke deltage, da de var i Sydney til olympiske lege.
Stævnet blev gennemført med skydning på Raghammer, og afstandsbedømmelse og kortlæsning i nærheden af Aakirkeby og orienteringsløbet i Almindingen.
Ved tilrettelæggelsen af stævnet havde foreningen sat fokus på stævnekvaliteten og man var
opmærksom på forbruget af ressourcer, men desværre var der kommet et forsvarsforlig, der
reelt nedlagde Bornholms Værn, efter at idrætsforeningen havde sagt ja til at gennemføre
stævnet. Dette indebar blandt andet, at der ikke var køretøjer til rådighed ved stævnet, og at
man måtte ud i byen for at leje civile busser, der kunne transportere deltagerne rundt på øen.
Deltagerne ankom om morgenen med færgen fra København, hvor busserne stod klar til at
køre deltagerne ud til skydning og videre til de andre discipliner på øen.
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Med første start kl. 0740 var der våbenkontrol, skydning, håndgranatkastning, afstandsbedømmelse, kortlæsning og orienteringsløb.

Medaljetagere ved danmarksmesterskaberne i feltsport på Bornholm den 15. september.
Guld til Jan Møller, Dronningens Livregiments Idrætsforening,
sølv til Ulrik Staugaard, Reserveofficersforeningen i Danmark og
bronze til Jørgen Persson, Dronningens Livregiments Idrætsforening.
Stævnet var tilrettelagt således, at man blev kørt til skydning på Raghammer Skydeterræn.
Efter endt skydning gik deltagerne videre til håndgranatkastning, og efter endt håndgranatkast stod busserne igen klar til at transportere deltagerne. Denne gang til afstandsbedømmelse,
og i gåafstand derfra, var der kortlæsning. Ved endt kortlæsning holdt busserne klar til at køre
deltagerne til Almindingen, hvor sidste disciplin, orienteringsløbet, blev afviklet.
Orienteringsløbet blev afviklet ved hjælp af ”EMIT” (elektronisk tidtagning) lejet ved Møller
Sport.
Igen i år stod oversergent Michael Christensen fra Eskadrille 602 for beregningen. Oversergenten arbejder hurtigt og effektiv, når ellers resultaterne fra de enkelte discipliner indløber.
Der var tilmeldt 130 deltagere.
Efter konkurrencernes afvikling blev der gennemført præmieoverrækkelse på Idrætspladsen
på Almegårds Kaserne. En præmieoverrækkelse der blev lidt forsinket og havde et par fejl på
grund af visse detaljer, der dog blev rettet.
Sluttelig kunne alle gå til den store vel planlagte jubilæumsmidddag og –fest, der var klar i
kasernens cafeteria.
Her fik hver deltager udleveret et jubilæumsskrift til ejendom. Et jubilæumsskrift, der gennem
de sidste 5 år har være undervejs og redigeret af major Andreas Schelde, premierløjtnant
R.E.Hansen og generalsekretær Karl Sortberg, der alle har ydet en kæmpeindsats for dette
jubilæumsskrift. Tak for det.
Der blev holdt forskellige taler, og formanden for DMI, oberst N.O.Jensen uddelte velfortjente DMI hædersbevisninger til blandt andet konkurrenceleder, chefsergent J.P.Rasmussen
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Bornholms Værns Idrætsforening, flyverspecialist Hans Frederiksen, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup og seniorsergent Jan Møller, Dronningens Livregiments Idrætsforening.
Et meget flot arrangement i strålende efterårssol. En stor tak til Bornholms Værns Idrætsforening og Bornholms Værn.
AFSLUTNING
Som afslutning på et begivenhedsrigt år, er det tiden at se fremad. Det er således feltsportsudvalgets håb, at de arrangementer vi har i gang for nærværende, bakkes op af idrætsforeningerne. Ikke kun ved vore danmarks- og forbundsmesterskaber, men også ved kreds- og åbne militære mesterskaber.
Det er for feltsportsudvalget væsentligt i 2001 at få ensartede regler og bestemmelser for konkurrencernes gennemførelse, og få udarbejdet ensartede regler for resultatlister og gennemførelse af præmieoverrækkelser.
Det kommende år må der også arbejdes med mulighederne for et samarbejde med Team
Danmark for den bedste del af den danske elite, der i dag blander sig med Europas bedste
orienteringsbiathleter.
Til sidst vil jeg gerne takke alle, der i årets løb har ydet et bidrag – af den ene eller anden
form – til feltidrættens udbredelse i Danmark, og håber vi kan forsætte i samme udviklende
spor i 2001. Tak for godt samarbejde til arrangører, deltagere mv.!

FLERKAMPUDVALGET
MILITÆR FEMKAMP
Af kaptajn Eddie A.Nielsen, formand
Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp blev gennemført ved Sønderjyske
Artilleriregiment i perioden 6. – 8. juni med Idrætsforeningen Varde Garnison som arrangør
Mesterskaberne blev gennemført med de bedst tænkelige rammer for de 33 deltagende femkæmpere.
Af resultater skal nævnes - danmarks- og forbundsmestre:
Mænd: Premierløjtnant Svend Gudiksen. Livgardens Idrætsforening.
Holdkonkurrence mænd: Bornholms Værns Idrætsforening.
Forbundsmestre:
Kvinder: Sergent Mona I.F. Hansen, Fredericia Garnisons Idrætsforening
Old boys: Overkonstabel Claus Benthsen, Bornholms Værns Idrætsforening
Udvalget vil gerne rette en tak til Idrætsforeningen Varde Garnison og Sønderjyske Artilleriregiment for gennemførelse af mesterskaberne.
Efter en markant stigning i deltagerantallet i 1999 til 66, gik vi i år
2000 tilbage til 33 deltagere. Denne markante tilbagegang skyldtes
ændringer i den internationale konkurrencekalender, hvor landsholdet
måtte prioritere mesterskaber i Bremgarten, Schweiz, henset til formopbygning mod forestående verdensmesterskaber i Holstebro i august
måned.
Forbundet og herunder udvalget forsøgte til det sidste at flytte mesterskaberne, således at flest mulige kunne deltage, men desværre
lykkedes det ikke. Udvalget håber ikke, at denne meget uheldige situation opstår igen, og vi vil gøre alt for at forhindre lignende situation i fremtiden.
Heldigvis viste det sig, at landsholdets prioritering, med deraf ringe deltagelse i mesterskaberne, gav pote, idet der blev opnået særdeles flotte resultater – det bedste siden 1993 i Skive,
hvor Danmark sidste gang var vært ved de militære verdensmesterskaber.
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Resultaterne har medført, 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.
Såfremt disse flotte resultater skal kunne følges op, er det bydende nødvendigt, at foreningerne hjælper til med at skabe den nødvendige bredde.
Det er forbundets håb, at uagtet vi reducerer antallet af tjenestesteder og hermed antallet af
idrætsforeninger, fortsat kan holde det meget høje niveau, vi er kendt for herhjemme, men
forbundet ser gerne en større opslutning om kvindeklasserne samt old boys.

Mesterskaberne i år 2001 gennemføres i perioden 12.–14. september ved Gardehusarregimentet i Slagelse med Slagelse Garnisons Idrætsforening som arrangør.
TRIATHLON og DUATHLON
Af kaptajn Varny S.Vestergaard.
Forbundsmesterskaberne blev afviklet den 24. august med Søværnets Idrætsforening Frederikshavn som arrangør. Stævnet var godt tilrettelagt og gennemført af orlogskaptajn
O.P.Larsen og orlogskaptajn P.E.Thyland med få meget motiverede hjælpere og under anvendelse af tidtagningssystem med chip. At der ikke på stævnedagen var ophold i regnen kunne
ikke ødelægge det gode stævne.
Stævneplads med skiftezone
var placeret ved lystbådehavnen
i Frederikshavn og ud/hjem
cykle- og løberuter henlagt til
det meget bakkede terræn sydvest for Frederikshavn.
Distancerne både til triathlon
og duathlon var i forhold til
tidligere år ændret med henblik
på øget deltagelse fra specielt
udøvere, der ikke til daglig
dyrker disse discipliner. Distancerne var for triathlon ændret således: Svømning 1500 m til
750 m, cykling 40 km til 25 km og løb 10 km til 6 km. For duathlon var distancerne nedsat
således, at de var sammenfaldende med triathlondistancerne: 1. løb fra 10 km til 6 km, cykling 40 km til 25 km og 2. løb 5 km til 3 km.
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I forhold til tidligere år gennemførtes også en invitationskonkurrence i stafet på triathlondistancen, hvor en deltager svømmer, en cykler og den tredje løber.
Disse tiltag konkluderedes at have haft den ønskede virkning med en forøgelse af deltagerantallet, idet der sammenlagt deltog 75, heraf 2 kvinder og 3 stafethold. Til sammenligning var
der i 1999 kun 43 deltagere.

Både triathlon, duathlon og stafet blev gennemført samtidig efter en tidsplan der muliggør en
afviklingstid på 2 timer, hvilket både for arrangører og deltagere var velkommen. Dette kan
underbygges ved, at der til præmieoverrækkelsen og stævneafslutningen kun manglede et par
deltagere. Tidsplanen er dog betinget af, at de nødvendige ressourcer stilles til rådighed til
anvendelsen af civilt firma til elektronisk registrering af skifte- og sluttider ved hjælp af chips
påsat hver enkelt deltager. Denne tidtagningsform skal absolut prioriteres ved fremtidige
stævner, idet resultaterne er færdige umiddelbart efter konkurrencen og arrangøren skal ikke
stille mandskab til tidsregistreringen, der specielt ved triathlon- og duathlonstævner er meget
ressourcekrævende.
I år 2001 er Luftværnsgruppens Idrætsforening ØST arrangør af mesterskaberne og flerkampudvalget vil med baggrund i dette års mesterskab anbefale, at såvel discipliner, - inkl.
stafet, distancer, aldersklasser, tidsplan samt tidsmæssig placering ultimo august igen anvendes.

IDRÆTSUDVALGET
GENERELT
Af major Finn H.Rasmussen, formand
Idrætsgrenene under idrætsudvalget har i det forløbne år afviklet deres finalestævner på god
sportslig vis. Der har til de fleste af finalestævnerne været god tilslutning.
For første gang blev der afholdt såvel DMI- som Forsvarets- og de operative kommandoers
mesterskaber i cross country på samme dag, med Idrætsforeningen for Flyvevåbnets Officersskole som arrangør. Der blev, som forsøg, gennemført DMI-holdmesterskaber i cross country.
Der vil, også i 2001, blive forsøg med holdmesterskaber i denne disciplin.
Tak til Idrætsforeningerne og tjenestestederne for gode og velafviklede finalestævner.
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Tak til udvalgene og deres medlemmer for en god indsats i 2000.
ATLETIK og CROSS COUNTRY
Af kaptajn Peter Gyde Hansen.
Forbundsmesterskaberne i atletik og cross country blev i år afviklet 30.-31. august med
Idrætsforeningen for Flyvevåbnets Officersskole (IFO) som arrangør.
Som led i faget stævneplanlægning havde officersskolen valgt at lade en klasse stå for arrangementet, under ledelse af kadet Vibeke Laursen. Grundet arrangementets omfang og kompleksitet mente atletikudvalget ikke, at opgaven kunne løses på det niveau. Atletikudvalgets
bekymring blev imidlertid gjort til skamme, da IFO planlagde og gennemførte et arrangement
til alles tilfredsstillelse.

Østerbro Stadion skulle have dannet ramme for årets atletikstævne, men DMI/IFO valgte, på
grund af meget få tilmeldinger (30), at aflyse. En sørgelig hændelse men ikke desto mindre
nødvendig, idet udvalget fandt det urimeligt, at benytte ressourcer på afvikling af et mesterskab, hvor antallet af officials klart ville overstige deltagerantallet.
Atletikudvalget håber, at næste års tilmeldinger når
op på et acceptabelt antal.
Hele 93 løbere havde tilmeldt sig årets mesterskab i
cross country, hvilket i sig selv kunne gøre arrangementet til en succes.
Jonstruplejrens berygtede og velkendte terrænrute
dannede rammen om dette års forbundsmesterskab.
De få løbere der ikke tidligere havde afprøvet ruten
vil med sikkerhed huske den fremover. Der er tale
om en varieret og særdeles krævende 3 km rute, som
for herrernes vedkommende skulle gennemløbes tre
gange. For de ældre herrer og kvinders vedkommende var der tale om 1½ omgang, svarende til ca. 5 km.
Udover rutens naturlige variation havde man krydret
den med udlagte forhindringer i form af halmballer.

- 34 -

DMI ÅRSBERETNING 2000
Efter krydsning af målstregen kunne deltagerne fylde diverse depoter ved det velassorterede
frugt- og saftbord. Besøgstallet var dog størst ved og omkring det opstillede massagetelt, hvor
deltagerne kunne få blødgjort de overbelastede muskler.
Næste års stævne finder sted på Bornholm med Bornholms Værns Idrætsforening som arrangør. Atletikudvalget håber på, at atletikken får tilmeldinger nok til gennemførelse af stævnet,
så dette års aflysning forbliver en enlig svale.
FALDSKÆRM
Af seniorsergent Michael Petersen.
Udvalget har i 2000 bestået af oversergent Lars Bo Willumsen, hæren – sergent Bjørn Stephensen, flyvevåbnet og med undertegnede som formand.
DMI forbundsmesterskaber blev afviklet den 7.-9. juni på Flyvestation Aalborg med Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI) som arrangør.
I præcisionskonkurrencen deltog 16 hold, heraf 3 mix-hold,
største deltagerantal nogensinde.
Ved samme stævne blev afviklet Militær Formations Cup
med deltagelse af 12 hold. Den store tilslutning viser at udvalgets arbejde, med en træningssamling før selve forbundsmesterskabet, giver flere deltagere lyst til konkur-rere.
Desværre ville vejret ikke helt spille med i dette års mesterskab, på førstedagen blev kun prøverunden afviklet og kun få
teams nåede at få 1. runde i formations cup’en.
På andendagen kom vi først i gang sent eftermiddag pga. for
høj vind, men kl. 2230 var formations cup’en afviklet med
maximum runder.
Tredje og sidste dag startede vi kl. 0600, for at få minimum runder i præcision afviklet, de to
første runder blev sprunget uden de store problemer, men desværre kom vinden retur og det
var ikke muligt at opnå minimum runder i præcision..
Vinder i formations cup’en blev Dronningens Livregiments Idrætsforening med 42 figurer,
derefter Idrætsforeningen Flyvestation Værløse med 33 figurer og med Jægerkorpsets Idrætsforening på tredjepladsen med 28 figurer.
Faldskærmsudvalget afholdt et kursus/træningssamling i Års i dagene 16.-18. maj med Nordjysk Faldskærmsklub som værter. På deres springcenter er der topfaciliteter og klubben stiller
et antal hjælpere, der gør dette arrangement til noget særligt, selv vejret viste sig fra sin gode
side.
Tak til DMI, for udvist støtte til dette kursus. Udvalget håber på DMIs velvilje til også næste
år, at finde penge til en træningssamling.
Forbundsmesterskaberne vil i 2001 blive afviklet 6.– 8.juni i Karup med Idrætsforeningen
Flyvestation Karup som arrangør.
Udvalget vil i 2001 fortsat arbejde for,
- at få endnu flere deltagere til DMI mesterskabsstævne,
- at afvikle en træningssamling,
- at finde nye springere til det militære landshold og
- at finde arrangører til DMI mesterskabsstævner
På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i 2000 og
ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
FÆGTNING
Af kaptajn Hasse Blumensaadt.
Tønder Garnisons Idrætsforening (TGI) arrangerede DMI landsfægtestævne, kårde, individuel
og Luftværnsgruppens Idrætsforening, ØST (LVGI/ØST) DMI landsstævne, kårde, hold. Arrangementerne blev tilrettelagt og gennemført med god støtte fra såvel Telegrafregimentet
som enheder på Flyvestation Skalstrup.
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Begge stævner blev gennemført gnidningsfrit. En stor tak til fægtningens “rejsehold” med
seniorsergent Schleef fra Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup i spidsen.
Stævnerne blev bl.a. overværet af formanden for Dansk Fægte-Forbund, Erik Møller-Andersen.

Landsfægtestævnet på kårde, individuel, blev gennemført af TGI den 14.–15. marts. Stævnet
blev afholdt i gymnastiksalen på Tønder Kaserne. Stævnet blev afviklet i gode rammer og i en
god sportslig atmosfære, myndigt ledet af erfarne og “civile” dommere – en stor tak til den
gamle garde af pensionerede officerer, der trofast stiller sig tilrådighed for den militære fægtning.
Der deltog i alt 35 fægtere i stævnet, heraf fire damer.
Efter indledende runde, der blev fægtet over begge dage, blev der fægtet finalerunde. Efter
spændende semifinale- og finalekampe, der blev fægtet med et højt fægteteknisk niveau, blev
resultatet:
Talentpokalen, der udleveres til bedste nye fægter, blev tildelt menig Jens B.K.Nielsen, Næstved Garnisons Idrætsforening.
Landsfægtestævnet på kårde, hold, blev gennemført af LVGI/ØST den 17. november. Stævnet
blev afholdt i gymnastiksalen på Flyvestation Skalstrup. Stævnet blev åbnet af formanden for
DMI, oberst N.O.Jensen, der for første gang havde mulighed for at overvære et landsfægtestævne på holdkårde.
Der var tilmeldt 12 hold fra 6 forskellige idrætsforeninger landet over.
På dagen var der p.g.a. sygdom kun 11 hold, der stillede op. Alligevel positivt, idet det er to
hold flere end i 1999. Det var glædeligt, at der var 8 kvindelige fægtere. Holdene blev efter en
kort instruktion delt op i tre indledende puljer, hvor alle hold fægtede mod hinanden.
Det bedste hold fra hver pulje kvalificerede sig til at kæmpe om podiepladserne.
I finalekampene om 1., 2. og 3. pladsen var scenen gjort klar til det store drama, nemlig et
opgør mellem de tre værn repræsenteret ved Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS),
Næstved Garnisons Idrætsforening (NGI) og Søværnets Idrætsforening København (SIF
KBH). Finalen blev mere spændende, dramatisk og spektakulær end man på forhånd kunne
håbe på.
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I første kamp skulle IFS og NGI mødes. Efter en indledningsvis tæt kamp trak IFS klart det
længste strå og vandt 45 – 37. Herefter skulle NGI og SIF kæmpe mod hinanden. NGI havde
stadig en teoretisk chance for at blive mester – det krævede dog en stor sejr. NGI rejste sig fra
den første kamp og vandt overbevisende 45 – 31. Så skulle den sidste kamp mellem SIF KBH
og IFS afgøre hvem der blev mester – alle tre hold havde stadig muligheden. IFS kunne i den
sidste kamp tillade sig at tabe med et touché og stadig blive mester. Omvendt kunne SIF også
blive mester, hvis de vandt med 20 touchés margin. SIF KBH kæmpede bravt og vandt stort
45 – 36. Meget flot fægtet, men desværre ikke nok. SIF KBH var kun 5 touché fra at vinde
mesterskabet og IFS endte på 2. pladsen. NGI stod og overværede den sidste kamp fra sidelinien og blev med meget lille margin mestre.

Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund vurderes, at være inde i en positiv udvikling. Dette
gælder både antal fægtere, men specielt p.g.a. af de syv instruktører, der blev uddannet i 1999,
er muligheden for at udbrede sporten i Forsvaret blevet meget bedre. Endvidere kan nævnes,
at der i 2001 er planlagt gennemførelsen af et grundlæggende- og et videregående fægteinstruktørkursus.
Et andet tiltag er etableringen af Frederiksberg Slots Fægteklub. En civil klub, der låner faciliteter på Hærens Officersskole. Dette samarbejde har givet en del af kadetterne og eleverne på
Hærens Officersskole mulighed for at prøve at fægte. Tilsvarende benytter Vojens Fægteklub
sig af faciliteter på Haderslev Kaserne.
Endvidere kan det oplyses, at Hasse H. Blumensaadt er valgt ind i Dansk Fægte-Forbunds
bestyrelse.
Fægteudvalget vil i 2001 afholde ”DMI OPEN”. Et militært stævne, der vil være åbent for
deltagelse af civile fægtere.
Fægteudvalget har i år, med støtte fra mange idrætsforeninger, gennemført en optælling af
fægtemateriel i forsvaret. I skrivende stund er udvalget i færd med at udarbejde en plan der
indbefatter en gennemgang af materiellet for at tilsikre, at det er i en forsvarlig sikkerhedstilstand. Materiel der ikke bliver anvendt bliver samlet i to depoter – i VEST på Flyvestation
Skrydstrup og i ØST ved Gardehusarregimentet i Slagelse.
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Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne takke de erfarne militære og "civile"
dommere og hjælpere, som trofast stiller sig til rådighed for den militære fægtning.
SVØMNING
Af kaptajn Keld Lavesen.
Landssvømmestævnet var placeret nordenfjords med Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
som arrangør. Vandet blev leveret af Åbybro Svømmehal, en god og rummelig svømmehal,
som gav både deltagere og publikum gode forhold. Det gode motiverede personel, som Flyvestation Aalborg havde stillet tilrådighed, var medvirkende til at afvikle stævnet på en særdeles
velfungerende måde.
21 foreninger stillede op
til stævnet. Der var 91
deltagere fordelt i alle
løb. Dette gav 163 starter i 59 heat i de 29 løb.
Stævnet blev åbnet af
chefen for Flyvesta-tion
Aalborg, oberst Karsten
Schultz.
Stævnet bød på en god
kvalitet af deltagerne og
der var optræk til nye
DMI rekorder flere gange, men først i løb 23
lykkedes det for menig
Jesper L. Hansen fra
Haderslev
Garnisons
Idrætsforening at slette den 10 år gamle rekord i 100 m butterfly med tiden 1.00.09.
I den indledende 4 x 50 medley var ”Mean Machines” fra Livgardens Idrætsforening suverænt vinder foran Dronningens Livregiments Idrætsforening og Haderslev Garnison Idrætsforening.
I løb 30, 4 x 50 meter fri var der derimod stor jævnbyrdigheden, her vandt Haderslev Garnisons
Idrætsforening
foran Hærens Officersskoles Idrætsforening
og ”Mean Machines”
måtte nøjes med tredjepladsen knapt et sekund efter nummer 1.
Dronningens Livregiments Idrætsforening
slog ret hurtigt fast, at
de igen i år, havde til
sinds for anden gang,
at vinde foreningskonkurrencen. De havde
sørget for deltagelse i
næsten alle løb og scorede dermed 102 point
foran Jydske Dragonregiments Idrætsforening med 76 point og Hærens Officersskoles Idrætsforening med 57 point.
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Under stævnet blev der rejst spørgsmålet om muligheden for at indføre 50 meter forhindringsbane svømning som en ny disciplin. Udvalget skønner ikke, at det vil være muligt at
gennemføre det i stævnets nuværende form. Vi vil arbejde videre med ideen.
Således blev DMI landssvømmestævne igen i år et sportsligt godt og velfungerende stævne
med mange gode resultater. Vi ser frem til den 26 september 2001, hvor stævnet afvikles af
Søværnets Idrætsforening København ved Søværnets Grundskole i Auderød.

SKYDEUDVALGET
LANDSSKYTTESTÆVNET
Af orlogskaptajn Kristen Trap, formand
DMI landsskyttestævne blev afviklet med Livgardens Idrætsforening som arrangør. Stævnet
blev afviklet på Hanebjerg Skyttecenter ved Hillerød (baneskydning) og feltskydningen blev
afviklet i Jægerspris skydeterræn. Indkvarteringen kunne ikke foregå ved Livgarden, så det
blev Jægersprislejren der blev rammen omkring det sociale element. Der var 142 deltagere og
som altid var pensionisterne klar til at hjælpe til. Skydningerne blev planmæssigt gennemført
og der var især ros til feltbanen fra skytterne.
Under afvikling af Del A (militære våben) blev der skudt
mange flotte resultater og pistolskydningen (M/49) blev vundet af seniorsergent Finn Elbæk fra Idrætsforeningen Flyvestation Karup og Idrætsforeningen Flyvestation Skryd-strup
vandt holdkonkurrencen. Geværskydningen (M/75) blev vundet af oversergent Henning Møller fra Prinsens Livre-giments
Idrætsforening og samme forening vandt også holdkonkurrencen. I feltskydningen holdt Prinsens Livregi-ments Idrætsforening sig heller ikke tilbage, idet seniorsergent Palle Maagaard vandt individuelt og holdkonkurrencen blev også her vundet af Prinsens Livregiments Idrætsforening.
Seniorsergent Palle Maagaard blev - som mange gange tidligere - Landsskytte 2000 og Prinsens Livregiments Idrætsforening blev bedste forening.
Del B (internationale skydeprogrammer) blev også gennemført tilfredsstillende og her var det
Skrydstrup der dominerede pistolskydningen. Flyveroverkonstabel Preben Lund vandt grovpistol samt blev nummer to i militær hurtigskydning. Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup vandt begge holdskydninger på pistol og seniorsergent John S. Larsen fra Livgardens
Idrætsforening var den eneste der kunne skubbe Skrydstrup væk fra en førsteplads ved at vinde den militære hurtigskydning. På damesiden var sergent Dorte Thorsen totalt dominerende,
hvor hun vandt begge discipliner på pistol og sammenlagt vandt med 99 point foran nr. 2.
På 300 m gevær vandt premierløjtnant Lars Jepsen standardgevær og major Karl Kronskjold
vandt den militære hurtigskydning og sammenlagt blev Karl Kronskjold bedste skytte. Holdkonkurrencerne blev vundet af Fredericia Garnisons Idrætsforening.
Resultatformidlingen var ikke optimal under stævnet, resultatlisten blev udsendt stærkt forsinket. En tak til Livgardens Idrætsforening og Jægersprislejren for et godt stævne.
FLUGTSKYDNING
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev afviklet i august med Vordingborg Garnisons
Idrætsforening som arrangør. Stævnet blev afviklet på den lokale jagtforenings baner med 148
skytter i et pragtfuldt vejr. Igen et DMI forbundsmesterskab gennemført professionelt på banerne. En stor tak til idrætsforeningen og ikke mindst den lokale jagtforening for et godt
stævne. Der blev indgivet en skriftlig klage over resultatformidlingen. Den er blevet behandlet
i skydeudvalget primo december og også her blev resultatlisten desværre stærkt forsinket.
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GENERELT
Skydeudvalget fik færdiggjort vores del af DMI reglementet, som blev udsendt i marts 2000.
Udvalget har tilsendt DMI bestyrelse et ændringsforslag vedr. ophævelse af adgangsbegrænsningen til vores forbundsmesterskab i flugtskydning for at tilgodese sammenlægning af
idrætsforeninger. Hvis der er skytter, der har ideer eller forslag til ændring af vores reglement
så kontakt skydeudvalget. I år 2001 vil vi for første gang prøve at arrangere landsskyttestævne
og flugtskyttestævne samtidigt. Til sidst en tak fra skydeudvalget til bestyrelse og forretningsudvalg for et godt DMI år.

ELITEUDVALGET
Af major Peter Farver, formand
Eliteudvalget er et nyt udvalg, der blev etableret i år 2000 på baggrund af de idéer, der fremkom under visionskonferencen, som DMI arrangerede i 1999.
Udvalget blev formelt etableret ved et indledende møde den 19. januar 2000 med følgende
medlemmer:
Peter Farver, flyvevåbnet, formand, Ivan Skov, hæren, Henning S.Christensen, hæren, Kaj
Wagener, hæren, Henrik Erling Lundsgaard, hæren, Kristen Trap, søværnet samt Tom Petersen, hæren (repræsentant fra Forsvarets Gymnastikskole).
Sammensætningen af udvalget blev godkendt af bestyrelsen således, at der var de nødvendige
ressourcer til rådighed for at arbejde med udvalgets hovedformål. Eliteudvalgets hovedformål
er, at det skal varetage forbundets interesser samt den almindelige sagsbehandling vedrørende
elitens forhold med vægten lagt på de idrætsgrene, hvor DMI har status som specialforbund
(militær femkamp, feltsport og orienteringsbiathlon). Det er ligeledes tanken, at udvalget skal
bistå de øvrige DMI organer samt virke som kontaktled mellem DMI og Forsvarets Gymnastikskole, Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark når det drejer sig om elitens forhold.
Hovedformålet fremgår af den opgavebeskrivelse, som er grundlaget for udvalgets arbejde.
Beskrivelsen blev i løbet af året tilsendt samtlige idrætsforeninger.
Af opgavebeskrivelsen fremgår det ligeledes, at udvalget er forpligtiget til at udarbejde en
handleplan for hvert kalenderår. Planen skal beskrive udvalgets opgaver for året samt afspejle
prioriteringer. Handleplanen skal hvert år i november godkendes af DMI bestyrelse for det
kommende år.
Henset til at udvalget først blev endeligt etableret i januar, blev handleplanen for år 2000 først
godkendt på bestyrelsesmødet den 3. marts.
Handleplanen for år 2000 havde følgende prioriterede opgaver:
Informationsvirksomhed, hvor opgaven var at udbrede kendskabet til udvalget internt i
DMI. Dette medførte bl.a. udsendelse af såvel opgavebeskrivelse som handleplan til alle
idrætsforeninger, men også en artikel i DMI Information juli/august nummeret.
Samarbejdet med Forsvarets Gymnastiksskole (FGS), var en anden prioriteret opgave,
hvor eliteudvalget var forpligtiget til at knytte tætte kontakter samt at skitsere et fremtidigt
samarbejde.
Idet FGS er repræsenteret i udvalget, har denne opgave været naturlig for udvalget. Konkret
har samarbejdet resulteret i en omfordeling af de DMI økonomiske midler, der tidligere er
stillet til rådighed for FGS, idet en del af disse nu forvaltes af eliteudvalget. Omfordelingen er
væsentlig, idet DMI nu klart viser, at forbundet afsætter og forvalter midler til elitearbejdet,
hvilket vi er forpligtiget til over for Danmarks Idræts-Forbund.
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Orienteringsbiathlon, var ligeledes en prioriteret opgave i år 2000. Eliteudvalget var pålagt
at komme med forslag til, hvorledes DMI skal engagere sig i denne sport fremover med særlig
vægt på et eventuelt officielt landshold. Eliteudvalget udarbejdede et mindre studie, der blev
fremlagt som et beslutningsgrundlag for bestyrelsen under mødet på Bornholm den 16. september. Bestyrelsen fulgte udvalgets anbefaling, og det blev således besluttet, at DMI frem til
og med år 2002 deltager i europamesterskaberne (i European Biathlon Orienteering Federation regí) med ét herre- og ét damehold samt én træner og én holdleder.
Som det fremgår, er der sket en del, og der er taget mange initiativer allerede i eliteudvalgets
første leveår. Der er også taget initiativer, som endnu ikke er færdiggjort. Eliteudvalget har
bl.a. anmodet feltsportsudvalget om at udarbejde forslag til præsentationsmateriale til brug i
forbindelse med en markedsføring af orienteringsbiathlon. Arbejdet er en løbende proces, og
orienteringsbiathlon er derfor også en prioriteret opgave i den handleplan for år 2001, som
bestyrelsen godkendte på mødet den 10. november 2000.
Prioriteringen af samarbejdet med FGS samt informationsvirksomheden er ligeledes fastholdt
i handleplan 2001, idet vægten nu er lagt på ekstern information.
Et nyt emne i handleplanen er punktet ”Landshold generelt”. På baggrund af DMI nye officielle landshold i orienteringsbiathlon er der rejst en række spørgsmål vedr. forvaltningen af
landsholdene generelt. Eliteudvalget skal derfor i 2001 undersøge, hvorvidt der er behov for
en klarificering af forvaltningspraksis, herunder undersøge behovet for at udarbejde et særligt
afsnit i DMI reglementet vedr. dette emne.
Efter det indledende møde i januar 2000 er der afholdt 2 egentlige arbejdsmøder, nemlig den
15. maj og den 9. oktober. Med de relativt mange arbejdsopgaver udvalget allerede har behandlet, er der også blevet arbejdet meget mellem møderne, og de involverede fortjener stor
ros for deres indsats. Med de opgaver, vi er blevet pålagt, samt de opgaver der venter, er der
ingen tvivl om, at udvalget er kommet for at blive. Udvalget er ment som et serviceorgan for
de allerede etablerede elementer i DMI organisation, og erfaringen viser allerede nu, at behovet var til stede. Med de andre elementer tænkes der først og fremmest på DMI forskellige
idrætsudvalg, der kan rette henvendelse til eliteudvalget, såfremt der er spørgsmål, som udvalgene ikke selv kan finde svarene på, eller hvis nye idéer skal afprøves. Der er således tale
om en form for konsulentvirksomhed, der inden for sit sagsområde (elite forhold) kan supplere DMI øverste organer (bestyrelse og forretningsudvalg). Nu må man ikke forvente, at eliteudvalget umiddelbart kan svare på alle spørgsmål, men der er nu afsat arbejdskraft, der kan
arbejde målrettet med tingene. Etableringen af et eliteudvalg skal heller ikke ses som en opprioritering af eliten i DMI, men mere som en samling af et sagsområde ved èn instans og på
sigt opbygning af en vidensbank på eliteområdet.
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DE MILITÆRE LANDSHOLD
Eliteidrætten i form af de militære landshold, som styres af Forsvarets Gymnastikskole, har i
2000 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdensmesterskaber og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) samt Militære Nordiske Mesterskaber (MNM) således:
Disciplin
Militær femkamp
Marinefemkamp
Orientering
Skydning
Faldskærmsudspring
Sejlsport
Biathlon-orientering

CISM - Verdensmesterskaber
Danmark
Sverige
Norge
Tyrkiet
Slovakiet
Sverige

CISM – Europamesterskaber
Rusland (K)

Militære Nordiske
Mesterskaber
Sverige
Finland
Finland
Norge
Finland
Finland

Fra de internationale konkurrencer skal nævnes følgende:
Især landsholdene i militær 5-kamp skal fremhæves for nogle fremragende resultater i 2000:
CISM:
2. plads i holdkonkurrencen for mænd
3. plads i holdkonkurrencen for kvinder
flotte individuelle placeringer inden for top-ti for såvel mænd som kvinder.
Europamesterskabet for kvinder:
1. og 3. plads individuelt
1. plads i holdkonkurrencen
MNM:
1. og 3. plads individuelt for mænd
1. og 2. plads individuelt for kvinder
1. plads i holdkonkurrencen for såvel mænd som kvinder
Afslutningsvis skal 2. pladsen i holdkonkurrencen ved MNM i sejlads ligeledes fremhæves.
Kun små marginaler henviste holdet til 2. pladsen.
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
31. december 2000
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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MEDLEMSTAL
216(248)
336(674)
Nedlagt (166)
195(154)
20(25)
30(29)
136(173)
631(767)
22(37)
167(555)
383(324)
222(225)
630(625)
57(57)
200(200)
201(187)
87(74)
714(741)
74(74)
30(34)
766(663)
230(218)
482(487)
482(501)
630(670)
241(280)
6(10)
31(40)
331(811)
367(312)
26(28)
175(190)
870(924)
114(123)
42(45)
283(556)
1366(1096)
592(730)
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IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

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:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
Tallene i parentes er pr. 31.december 1999
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60 (62)
20.293 (23.456)

78(80)
21(20)
695(885)
106(102)
515(570)
305(541)
955(1034)
108(132)
93(130)
858(420)
357(806)
56(89)
448(427)
972(1122)
644(552)
1171(1366)
275(245)
601(698)
178(281)
385(554)
31(31)
Nedlagt (18)
32(32)
24(10)
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SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
15. april 2000
Valgt
På valg
år til år
i 2001
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)
MJ K.Wagener, HRN
OK P.E.Thyland, SVN
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
PL J.Pihl, ROID, HRN
OK S.M.Madsen, 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
MJ K.Wagener, 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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1999
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2002
2002
2001
2001
2001

2000
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2000
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2000
2000
2000
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x
x
x
x
x
x

2000
2000
2000

2001
2001
2001

x
x
x

1998
1999
2000

2001
2002
2003

x

1998
2000

2001
2001

x
x

x

x
x
x

x
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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
OS Claus Hansen, HRN
KN K.R.Kock, HRN
OS M.A.Sabroe, HRN, LD/håndbold
Pia Hald, FLV
KN M.P.Noe, FLV, LD/volleyball
PL J.Skovgaard, HRN
PL M.Henningsen, FLV
ASS Anita Shønemann, HRN
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 M.Kjelmann, FRN LD/femkamp
KN H.S.Christensen, HRN
KN V.S.Vestergaard, HRN, LD/tri-/duathlon
SSG P.Halberg, FLV
OK G.H.Petersen, SVN
PL H.S.Sørensen, FLV
IDRÆTSUDVALGET
MJ F.H.Rasmussen, HRN, formand
MJ E.Andersen, HRN, LD/atletik/Cross
KL K. Sonne Frandsen, SVN
KN 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

2. marts 2001
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, pistolskydning
SSG J.Erlandsen, HRN, geværskydning
SSG F.Damkjær, FLV, pistolskydning
MJ K.K.Kronskjold, HRN, geværskydning
SSG F.H.Andersen, HRN, feltskydning
CSG V.R.Hansen, FLV, 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
MJ F.H.Rasmussen, HRN
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.Skov, HRN
OK K.Trap, SVN
KN M.Kjelmann, HRN
CSG H.E.Lundsgaard, HRN
MJ T.Petersen, HRN
MJ K.Wagener, HRN
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