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INDLEDNING
Af formand DMI, generallæge Erik Darre
Endnu et spændende år med den frivillige
idræt i Forsvaret er gået, og vi kan i mine
øjne overordnet være godt tilfredse med
virksomheden i 2012, såvel hvad angår
den sportslige virksomhed og aktivitet samt
indsatsen på det mere organisatoriske og
strategiske plan. 2012 har imidlertid også
været året, hvor vi for alvor er begyndt at
kunne se konturerne til de konsekvenser,
som de drastiske besparelser inden for
forsvaret kan få for DMI virksomhed.
DMI består nu af 49 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 20.303, hvilket er
et fald på godt 400 medlemmer i forhold til sidste år. Samtlige foreningen under DIF
har nu fået samme skæringsdato for indberetning af medlemstal, således 31. januar
2013 for året 2012. Vore indberetninger til DIF er naturligvis af stor vigtighed, da de
har direkte indflydelse på størrelsen af tilskuddet fra DIF til DMI virksomhed.
DMI stævnevirksomhed er overordnet blevet gennemført på et godt niveau og med
god deltagelse. I forhold til 2011 kan der dog konstateres et lille fald i deltagelsen i de
individuelle idrætter, men en meget stor stigning i deltagelsen i holdidrætter, her har
især fodbold vist en flot fremgang. Blandt de individuelle idrætter er den store opbakning til cykling og golf fortsat. Det har i 2012 desværre været nødvendigt at aflyse to
forbundsmesterskaber på grund af for lavt deltagerantal, tennis og beachvolley. For
sidstnævntes vedkommende har vi nu gennem flere år set en faldende interesse, og
bestyrelsen har derfor besluttet at lukke dette forbundsmesterskab. DMI gennemfører
fortsat officielle DIF mesterskaber i militær femkamp, biathlon orientering og feltsport.
I 2012 kan der registreres et stigende deltagerantal i de to førstnævnte og et mindre
fald inden for feltsport.
DMI bæres af aktive idrætsfolk og frivillige ledere, som alle gør en kæmpe indsats til
gavn for den frivillige idræt i Forsvaret, og det er på sin plads allerede på dette sted
at bringe en meget stort tak for denne indsats. En indsats, som i mine øjne er af helt
uvurderlig betydning for dansk Forsvar – både som en vigtig kulturbærer, men også
som et vigtigt element til at sikre sammenhængskraft, trivsel og velvære blandt Forsvarets ansatte. Forhold, der vel netop skal prioriteres i en organisation, som står
over store omstruktureringer, og hvor medarbejderne på mange områder går en
usikker fremtid i møde.
I 2012 er det danske forsvars internationale engagement med indsættelse i høj risiko
områder fortsat for alle tre værns vedkommende, og der bliver konstant stillet store
krav til personellets både fysiske og psykiske ressourcer.
DMI ønsker at være en aktiv medspiller på denne bane og vil gennem sine aktiviteter
give et fysisk og socialt tilbud, der kan støtte op om Forsvarets ansatte og deres pårørende og således være med til at sikre et både fysisk og mentalt ”Sundt Forsvar”.
Det er i den forbindelse glædeligt at kunne konstatere, at rigtig mange af vore foreninger har åbnet op for ordinært medlemskab for nærmeste pårørende og for alle
vore veteraner.
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DMI aktive og økonomiske engagement i ”DIF Soldaterprojekt” med idrætstilbud til
vore skadede soldater, er et andet lysende eksempel på, at DMI også i 2012 har ønsket at påtage sig et socialt ansvar i forhold til de af vore kolleger, som er kommet
alvorlig til skade under forsvarets internationale engagement.
Jeg finder det derfor helt indlysende, at den frivillige idræt i fremtidens forsvar får en
fremtrædende rolle – også som væsentlig bidragsyder til forsvarets sociale kapital.
Som en naturlig konsekvens er det min klare forventning, at forsvarets ledelse også
fremover vil give den frivillige idræt rimelige funktionsvilkår.
DMI har i 2012 videreført det gode samarbejde med Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF), som blev indledt i 2010. Det er glædeligt at kunne konstatere, at
DMF i årets løb har søsat flere spændende initiativer, som kan udbrede kendskabet
til forbundet og samle nye aktive udøvere omkring denne udfordrende idræt.
DMI har som medlem af DIF-familien i løbet af 2012 haft et gnidningsfrit og konstruktivt samarbejde med DIF. Det har været og er fortsat DMI ønske aktivt at støtte op
omkring og være med til at præge den spændende udvikling inden for idrætten, som
Kulturministeriet netop gav startskuddet til i slutningen af 2012.
Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelse, medarbejdere på DMI sekretariat og ikke
mindst DMI medlemsforeningers mange ildsjæle for en fornem og dedikeret indsats
til fælles gavn for den frivillige idræt i Forsvaret.
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2012

GULDEMBLEM
Major Kurt Allan Nicolaisen
SØLVEMBLEM
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, Fredericia Garnisons Idrætsforening
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, Fredericia Garnisons Idrætsforening
BRONZEEMBLEM
Major Klaus Anker Nielsen, Fredericia Garnisons Idrætsforening
Seniorsergent J. C. Jessen, Idrætsforeningen Varde Garnison

LANDSHOLDSDELTAGERE
BIATHLON ORIENTERING
Bronze:
Menig R. L. Henriksen, Flyvevåbnet
Menig I. Toft, Flyvevåbnet
Overkonstabel T. S. Lassen, Hæren
Sergent M. S. Andersen, Hæren
Menig A. Baagø, Hæren
Menig Inge S. Knudsen
Menig Ulrik Nielsen
SKYDNING
Guld:
Konstabel Jacob Helding Larsen, Forsvarets Personeltjeneste
Konstabel Steffen H. Olsen, Forsvarets Personeltjeneste
Bronce:
Civil Anni Kildebjerg, Træner, Dame, Riffellandshold
Civil Jens-Peter Bindesbøll, Træner, Pistollandshold
Sergent Jens Morten Rasmussen, DAR, Pistollandshold
Menig Alex Møberg
Menig Nanna H. Fallesen-Ravn
Menig Sara P. Madsen
Oversergent Holger W. Sørensen
Menig Nanna Bissø

6

SEJLSPORT
Bronze:
Oversergent J. K. Ullergaard, Hæren
Flyverspecialist S. W. Carstensen, Flyvevåbnet
Marineoverkonstabel B. V. Bendix, Søværnet
MILITÆR FEMKAMP
Bronze:
Sara Hjalager
Simone Kaagh Jørgensen
Nicolaj Jensby Nørrelykke
Nanna Lybæk Lihn
Anja Katrine Møller
Eitan Horesh
Kenneth Theisen
Caroline Brüel
GULDMANCHETKNAPPER
Major Peter Farver

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2012
På DMI repræsentantskabsmøde den 20. april 2012 blev der overrakt følgende pokaler og hæderspræmier:

POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har
ydet en for den militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2011 tildeles den:
Sergent Rikke Jensen, Fredericia Garnison Idrætsforening.
Som begrundelse skal anføres:
Rikke præsterede det uventede, at blive NNM på halvmatch 50 meter til Nordisk Militært Mesterskab i Vingsted, hvor hun gav en del af verdenseliten fra Norge og Sverige ”baghjul”. Rikke var med på holdet der vandt bronze ved CISM VM i Zagreb i
2009 i ”60 skud liggende”.

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 præstation i 2011 tildeles den:
300 m riffellandsholdet.
Rene’ Kristiansen
Steffen Olsen
Jacob H. Larsen
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Som begrundelse skal anføres:
300 m riffellandsholdet har ydet en bemærkelsesværdig idrætspræstation i 2011.
Holdet som bestod af Rene’ Kristensen, Steffen Olsen og Jacob H. Larsen vandt
GULD i Military World Games i Brasilien i militær hurtigskydning. Det er første verdensmesterskab i over 50 år til et dansk riffelhold.
At skyde 20 liggende, 20 knælende og 20 stående skud på 300 m, på de tider der
kærves til militær hurtigskydning kræver koncentration, styrke og kondition. At skyde
et resultat, som holdet har gjort i juli 2011, kræver mange timers målrettet træning
samt et talent for sin idræt.

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 2011 tildeles den:
SSG Ole Johnsen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres:
Ole har i mange år gjort meget for at IFK har deltaget med rigtig mange skytter fra
IFK til DMI landsskyttestævne. Ole har selv deltaget som en habil skytte på militære
våben, men også på grovpistol har Ole været med. I 2008 var Ole stævneleder for
landsskyttestævnet, som blev gennemført til alles tilfredshed. I 2012 toppede IFK
med 21 deltagere med Ole som holdleder, hvor IFK rendte med over halvdelen af de
11 forbundsmesterskaber, som bliver gennemført under et landsskyttestævne.
DMI siger TAK til Ole for det store arbejde, du har gjort for skydeidrætten i IFK og
DMI igennem mange år.

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 2011 tildeles den:
Idrætsforeningen Varde Garnison
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) har gennem de seneste år været særdeles
aktiv, ikke mindst på det arrangementsmæssige område. IVG har bl.a. afviklet forbundsmesterskab i fodbold, cykling, faldskærm, bordtennis m.v. og planlægger også
i de næste år at arrangere DMI stævner.
IVG er en af de større og veletablerede foreninger, der gennem mange år altid har
været parat til at tage deres andel af DMI stævner.
Med IVG som arrangør, er der altid sikkerhed for et stort engagement og høj kvalitet i
stævnerne. IVG er med en forening, der tjener som forbillede for andre, og det er oplagt, at foreningen på baggrund af en mangeårig og meget flot indsats nu tildeles Arveprins Knuds Pokal.
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ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I
SKYDNING
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har
ydet særlige skydermæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har
medvirket til fremme af skydeidrætten.
For indsats i 2011 tildeles den:
Sergent Jens Morten Rasmussen, Varde Garnisons Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Jens har altid tid til at hjælpe og vejlede andre. Jens møder altid velmotiveret og glad
til landsholdets aktiviteter.
Jens har i 2011 vist store sportslige resultater. Jens blev bl. a. nordisk Militær Mester
på Grovpistol med en personlig rekord på 586 point ud af 600 mulige point.
ÅRETS MEST VINDENDE IDRÆTSFORENING
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) har i året 2011 vundet pokalen med i alt
20 point tæt forfulgt af Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), som opnåede
19,25. Nummer 3 blev Idrætsforening Flyvestation Aalborg (IFAA) med 10,5 point.
Vinderen har deltaget i rigtig mange af forbundets aktiviteter, og bl. a. fået de nødvendige point i cross, badminton, cykling, faldskærm, flugtskydning, biathlon orientering, tennis, håndboldog fodbold inde,
IFK er forbundets trediestørste idrætsforening med i alt 1689 medlemmer, efter
Jydske Dragonregiments Idrætsforening med 1924 og Aalborg Kaserneres
Idrætsforening med 2543 medlemmer, opgjort efter DIF’s nye medlemsrapportering.
DMI guldemblem
Major Kurt Allan Nicolaisen
Som motivation skal anføres:
Kurt har igennem en lang årrække været et stort aktiv for idrætten i Forsvaret. Kurt
har tidligere gjort tjeneste som idrætsofficer ved Artilleriet i Varde tilbage i 1988, hvor
han bl.a. var arrangør af Nordisk Mesterskab i feltkonkurrence.
Kurt har nu igennem en årrække været formand for Idrætsforeningen Varde Garnison, hvor han har gjort et stort arbejde for foreningen, herunder at sætte gang i en
masse nye spændende aktiviteter, såsom bodybike, kano/kajak, båd m.v. Ligeledes
gør Kurt et stort stykke arbejde for at få mange med fra IVG til DMI´s stævner, her i
blandt vores unge værnepligtige soldater, hvilket også har medført, at IVG de seneste år har kunnet komme hjem med en masse præmier, til stor glæde for Garnisonen, og ikke mindst til glæde for vores værnepligtige soldater.
Kurt har de seneste år været stævneleder for to Nordiske Mesterskaber i skydning,
som er blevet afviklet med stor succes og ikke mindst respekt fra de andre Nordiske
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lande. Ligeledes har Kurt formået at trække flere DMI stævner til Varde, bl.a. fodbold,
cykling, faldskærm, bordtennis m.v. for på den måde at profilere Varde Garnison og
Varde By. IVG med Kurt i spidsen, vil også de næste år frem, være arrangør af flere
forskellige DMI stævner.
Kurt er ligeledes involveret i det civile idrætsliv i Varde by, idet Kurt i mange år har
været en del af sportsudvalget i Varde IF.
Kurt er i sit daglige arbejde med idrætten i Varde Garnison, en person som udviser
stort arrangement, som klart afspejler at han brænder for idrætten til gavn for alle ved
Garnisonen. Han er et stort aktiv i IVG, i såvel forretningsudvalg som bestyrelse, han
er en inspirationskilde og god samarbejdspartner over for alle som måtte have brug
for hans støtte. Han er ivrig, hjælpsom, principfast, og har en god viden omkring regler og bestemmelser inden for de enkelte idrætsgrene. Denne viden er han god til at
formidle til alle andre i IVG.
På denne baggrund tildeles Kurt Nicolaisen DMI’s guldemblem.
DMI guldemblem
Konstabel Jacob Helding Larsen, Forsvarets Personeltjeneste.
Som motivation skal anføres:
Jacob har ved Military World Game i Rio, Brasilien vundet guldmedalje i 300 m hurtigskydning for hold. Det er første gang i CISM at et dansk riffelskyttehold vinder et
verdensmesterskab.
På denne baggrund tildeles Jacob DMI guldemblem.
DMI guldemblem
Konstabel Steffen H. Olsen, Forsvarets Personeltjeneste
Som motivation skal anføres:
Steffen har ved Military World Game i Rio, Brasilien vundet guldmedalje i 300 m hurtigskydning for hold. Det er første gang i CISM at et dansk riffelskyttehold vinder et
verdensmesterskab
På denne baggrund tildeles Steffen DMI guldemblem.

STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2012 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Slagelse Garnisons Idrætsforening og
Vordingborg Garnisons Idrætsforening:
Danmarksmesterskaber i militær
femkamp
Idrætsforeningen Flyvestation Karup:
Danmarksmesterskaber i feltsport.
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Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland:
Danmarksmesterskab i Biathlon
Orientering
IDRÆTSFORENING
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Idrætsforeningen Skive Garnison
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Oksbøl Militære Idrætsforening
Vordingborg Garnison Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Fredericia Garnison Idrætsforening
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup

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

Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en tak til Lokale Støtte Elementer, cafeterier, transportområder mv., uden hvem,
afviklingen af den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2011)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Skydning

DELTAGELSE
Individuel
Hold
Foreninger
79 (60)
18 (17)
27 (60)
13 (32)
7 (8)
211 (207)
31 (37)
24 (22)
186 (168)
22 (34)
22 (34)
Aflyst (21)
Aflyst (9)
43 (24)
13 (14)
34 (26)
13 (12)
12 (14)
7 (6)
11 (4)
7 (5)
Aflyst
Aflyst
52 (59)
9 (7)
11 (12)
67 (63)
18 (14)
14(16)
18 (18)
11 (8)
56 (45)
19 (13)
7 (6)
16 (19)
3 (3)
9 (8)
30 (27)
7(Aflyst)
15 (14)
131 (172)
54(32)
16 (21)
85 (57)
14 (8)
21 (17)
9 (4)
7 (5)
67 (73)
11 (11)
11

Flugtskydning
Mountain-bike

144 (137)
74 (104)

32 (16)
16(33)

16 (15)
15 (20)

GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) specialforbund for følgende 3 idrætsgrene, 1) biathlon, orientering/biathlon, orienteringstafet, 2) feltsport og 3) militær femkamp. I disse idrætsgrene gennemfører forbundet
danmarksmesterskaber. For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i forsvaret har også i 2012 oplevet et spændende idrætsår med
mange udfordringer.
Der er i 2012 gennemført 20 finalestævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber.
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse været repræsenteret.
Desværre blev forbundsmesterskabet i beachvolley aflyst igen i 2012, p.g.a. for få
tilmeldte. På baggrund af den, gennem flere år, svigtende interesse for beachvolley,
besluttede DMI bestyrelse at lukke for forbundsmesterskab beachvolley.
Forbundet har kunnet mærke en lille tilbagegang i det individuelle deltagerantal i
Danmarks- og forbundsmesterskaber i forhold til deltagerantallet i 2011, dog har der
været en stor fremgang i holdidrætterne. Der har været tilbagegang i 7 ud af 21
stævner. Beachvolley blev aflyst og er nu lukket p.g.a. manglende interesse, tennis
blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte. Der har i 2012 været 1246 individuelle deltagere
mod 1289 individuelle deltagere i 2011 og der har deltaget 351 hold i 2012 i forhold til
311 hold i 2011. Af deltagende foreninger er det samlede tal for 2012 268, mod 271 i
2011.
Det er DMI´s vurdering, at en af årsagerne til, at der i 2012 har været en tilbagegang
i antal deltagere til i de 7 af DMI forbundets Danmarks-/forbundsmesterskaber, samt
aflysning af to stævner, kan være, at diverse informationer/indbydelser fra DMI har
haft vanskelighed ved at komme ud til de rette personer. Også de tjenstlige krav til
personellet er meget store – her tænkes især på uddannelse af enheder/personel
samt de meget store afgivelser til international tjeneste.
DMI forsøger stadig via hjemmeside og bredere udsendelse af invitationer, at nå
bredere ud, ligesom der for en del af stævnerne har været og fortsat vil være mulighed for at tilmelde direkte på mail.
Den forenklede arbejdsprocedure, i forbindelse med regnskabsaflæggelse af DMI’s
stævner, har også i 2012 fungeret godt, hvor arrangerende idrætsforening har mulighed for at sende alle regninger samlet til DMI sekretariat, som så sender dem til forsvarets Regnskabstjeneste.
Samarbejdet med forsvarets 20 idrætsledere, fungerer godt, og forbundet forsøger i
stor udstrækning, at orientere idrætslederne om forbundets stævner o. lign..
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring
skal erindres, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, uden at
medlemskab af samme idrætsforening er en forudsætning. En mulighed, som heller
ikke ret mange idrætsforeninger har benyttet sig af i 2012. DMI skal opfordre til, at –
måske især små – idrætsforeninger gør brug af denne mulighed, således, at også
”holdspillere” fra disse idrætsforeninger kan deltage i DMI idrætsvirksomhed.
Der har været foretaget dopingtest af Anti Doping Danmark ved træningssamlinger
og ved DMI stævner, alle med negativt resultat.
DMI har i 2012 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til: DIF ”Soldaterprojekt”,
Sundheds-arrangement til IVG og IT- materiel til DMI.
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PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
DMI ser fortsat gerne, at planlægning af stævner 2 – 3 år frem i tiden fastholdes, som
det er startet i 2010, så tjenestesteder og idrætsforeninger i god tid har kendskab til
placeringen af DMI stævner, og kan planlægge herefter.
DMI arbejder fortsat på, at samme idrætsforening/tjenestested planlægger og gennemfører samme stævne flere år i træk. Flere idrætsgrene, især indenfor boldspil,
har indført denne praksis.
Dette tiltag må naturligvis ikke forhindre, at idrætsforeninger – her især de mindre –
får mulighed for at planlægge og gennemføre et DMI stævne, ligesom de mindre
idrætsforeninger gøres opmærksomme på muligheden af at slå sig sammen om afvikling af et DMI stævne, f. eks, som er sket ved forsøgsstævnet i Floorball.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i Forsvaret, FSUBST nr. 491-7 af 01 JAN
2009 er implementeret. DMI skal gøre opmærksom på, at FKODIR PS.491-1, dateret
2002-11 fortsat er gældende, og her især gøre opmærksom på pkt. 3.2 ”Forhold vedrørende transport”.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2012 været meget varieret og svingende.
Der har været en del udskiftninger i diverse idrætsforeningers bestyrelser. I flere
idrætsforeninger har man haft besvær med at få nogle poster besat.
Alligevel har idrætsforeningernes kontakt til DMI fungeret, idet de fleste har orienteret
DMI sekretariat om ændring i respektive bestyrelsers sammensætning og evt. nye
kontaktpersoner.
Deltagelse i idrætsaktiviteter i Forsvaret er, efter DMI opfattelse, en vigtig del af Forsvarets virksomhedskultur, ligesom DMI finder det vigtigt, at der er et socialt netværk
blandt de ansatte og de pårørende. I 2006 tog DMI et medansvar for opbygningen af
et sådan netværk, ved at åbne mulighed for, at pårørende kunne optages som ordinære medlemmer af forbundet, og dermed være en del af denne kultur. I 2012 er der
fortsat nogle få idrætsforeninger, som endnu ikke har fået ændret deres vedtægter
og åbnet for denne mulighed. DMI skal hermed endnu engang opfordre disse idrætsforeninger til at tage deres vedtægter op til revision, og få dem tilpasset DMI’s bestemmelser, herunder samtidig at give mulighed for, at Hjemmeværnspersonel og
personel fra Beredskabsstyrelsen kan optages som ordinære medlemmer.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det alligevel er lykkedes for mange idrætsforeninger, også i 2012, at engagere meget personel, og holde et relativt højt aktivitetsniveau, bl.a. gennem deres arrangementer efter den daglige tjenestes ophør.
Medlemsregistrering:
DIF har i 2012 besluttet at ændre terminen for foreningernes medlemsindberetning,
således at samtlige foreninger under DIF, har samme skæringsdag for medlemsindberetning. Samtidig besluttede DIF, at medlemmer som har været medlem af en forening i tre måneder og derover i 2012, skal medregnes i registreringen. Der skal derfor gøres opmærksom på at terminen for medlemsregistreringen for 2012 til DIF er
31. januar 2013.
Idrætsforeningerne er blevet meget bedre til at indberette den årlige medlemsregistrering til Danmarks Idræts- Forbund (DIF) indenfor det fastsatte tidspunkt. Der er
dog fortsat nogle ganske få idrætsforeninger, som har svært ved at få foretaget denne registrering rettidigt, og skal have påmindelser herom. DMI skal henlede opmærksomheden på, at manglende registrering medfører et mindre tilskud fra DIF til DMI,
og dermed også mindre økonomi at gøre godt med i forbindelse med DMI stævne13

virksomhed. Manglende registrering flere år i træk, kan ligeledes medføre, at idrætsforeningen bliver slettet i DIF. Det koster dyrt at undlade det meget begrænsede arbejde, det er at udfylde et fortrykt skema, og indsende det via Internettet til DIF.
DMI har i 2012 afholdt et orienteringsmøde for DMI idrætsforeninger og et møde for
DMI udvalgsformænd. Orienteringsmødet blev afholdt i forbindelse med DMI repræsentantskabsmøde 2012. DMI skal opfordre til, at forbundets idrætsforeninger fremadrettet deltager heri.
DMI lægger stor vægt på dette møde, idet DMI her bl.a. gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f. m. økonomi, indberetning til DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.m. DMI må konstatere, at økonomidelen i f. m.
stævnevirksomheden, også i 2012, på trods af det faktum, at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og kontering af diverse udgifter, fortsat kan volde besvær. DMI har etableret en forenklet procedure med FRT til gavn for
alle. Det indebærer at alle fakturaer, som kører uden om tildelte ordre nr., sendes
direkte til DMI sekretariat, som ekspederer disse videre til FRT. DMI skal samtidigt
opfordre idrætsforeningerne til at udpege en økonomiansvarlig ved hvert DMI stævne, samt at søge støtte i DMI udvalg i f. m. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af DMI stævnevirksomhed.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på forbundsforeningernes (Idrætsforeningerne) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
 kortfattet redegørelse om virksomheden,
 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand,
kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og
mail-adresse og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
postgiro-/bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse.
Det er positiv, at flere idrætsforeninger, end tidligere år, efterkom ovennævnte indsendelse af årsberetning. DMI skal opfordre alle idrætsforeninger til at efterlever den
angivne indsendelsesfrist.
Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
Ny idrætsforening pr. 16. maj 2012: Beredskabsstyrelsen Bornholm Idrætsforening.
Forbundet består af 49 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 20.303 pr. 31.
januar 2013. det er en tilbagegang på 464 medlemmer i forhold til 2011. DIF har besluttet at foreningerne skal medregne alle, som har været medlem i mindst 3 måneder i 2012. Foreningerne skal dog stadig være opmærksomme på at medlemmer
”forsvinder” ud af systemet i forbindelse med de mange udsendelser, manglende
”genregistrering” af medlemmer, som er blevet udmeldt i forbindelse med nedlæggelse af idrætsforeninger, samt medlemmers forflyttelse til et andet tjenestested i løbet
af 2012. DMI skal opfordre til, at idrætsforeningerne er opmærksomme på nævnte
forhold, og får medlemmerne genindmeldt.
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Udvikling/vision
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksomme på udviklingen og medlemmers ønsker om nye idrætsgrene og discipliner - er der idrætsgrene, hvor deltagerantallet,
eller andet, ikke gør denne gren berettiget mere, og er der andre idrætsgrene, som
fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her er det vigtigt,
at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus på nye ”trends” i idrætsverdenen. På baggrund af flere års svigtende interesse har bestyrelsen besluttet at lukke forbundsmesterskab i Beachvolley.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har ikke været brug i 2012.
DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover. Dette ikke for at DMI
skal have det som en indtægtskilde, men fordi DMI vil udeblivelser og de meget sene
afbud til livs. Forhold, som er til stor gene for, såvel arrangører, som deltagere.
DMI har også gennemført medlemskontrol ved visse stævner, og det var glædeligt at
konstatere at kun forbundets ordinære medlemmer deltog i disse stævner.
Medlemskontrol vil fortsat blive gennemført i 2013.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
Som vedtaget i 2009 består DMI bestyrelse nu af 11 medlemmer incl. formand, næstformand og kasserer samt 2 suppleanter. Det er også i 2012 konstateret at den
”slankere” organisation fungerer tilfredsstillende, takket være meget aktive udvalgsformænd.
Alle DMI Love og Bestemmelser med ændringer ligger på DMI hjemmeside
www.dmif.dk, hvor alle kan hente dem. Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening,
som medlem, at holde sig ajour med ændringer/opdateringer m.m.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2012 er der afholdt otte bestyrelsesmøder, et udvalgsformandsmøde, et orienterings-møde, et lovudvalgsmøde samt et præmieudvalgsmøde.
I forbindelse med afviklingen af det første fælles forsvars- og DMI forbundsmesterskab i skydning 3. – 4. oktober i Oksbøl, afholdt DMI bestyrelse udviklingskonference, hvor hovedtemaet var evt. konsekvenser for DMI af de forventede besparelser
inden for forsvarets område.
Forbundet har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg.
Hæderstegnsudvalget har ikke haft sager til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2012 blevet testet af Anti-doping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2012 udført af DMI bestyrelse og faste
udvalg, hver inden for deres område.
VANDREPRÆMIER/-POKALER
DMI besluttede i 2011 at lade vandrepræmier udgå. For de udvalg der stadig ønsker
vandrepræmier bevaret, er det udvalget der selv administrerer disse. Derfor opfordres idrætsforeningerne fortsat til at være ajour med, hvem der har vandrepræmierne, og ved udsendelse/ændring af tjenestested samt hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har også i 2012 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI har haft en lille medlemstilbagegang i forhold til sidste år. Alligevel er det fortsat
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yderst vigtigt, at DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
DIF’s fordelingsnøgle betyder det i høj grad er antallet af aktiviteter, turneringer,
stævner, uddannelse osv., der tæller med som parametre, når pengene fra ”Danske
Spil” skal fordeles i DIF. Forbundets indberetninger desangående skal fremadrettet
tilsendes DIF senest 1. maj. I forbindelse med udarbejdelse af denne indberetning til
DIF, er sekretariatet afhængig af, at DMI udvalgsformænd indsender de ønskede
oplysninger rettidigt.
DMI formand Erik Darre og kasserer Søren Munk Madsen repræsenterede forbundet
ved DIF Årsmøde den 5. maj 2012.
Ved DIF budgetmøde 5. oktober 2012 var forbundet repræsenteret ved formanden
Erik Darre.
DMI formand Erik Darre og generalsekretær Kent Ravn har deltaget i DIF udviklingsmøde.
DMI formand Erik Darre har deltaget i DIF møder og seminarer for specialforbundsformænd.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn og vicegeneralsekretær Henrik Boe Jensen har
deltaget i DIF møder vedr. ændring i foreningernes medlemsindberetning.
DMI formand Erik Darre og generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i en del mødevirksomhed med DIF og Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF) i forbindelse med
”DIF Soldaterprojekt”. Projektet har løbet siden 1. april 2011 og er indtil videre planlagt at fortsætte til udgangen af 2013.
DMI formand Erik Darre har deltaget i Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF)
årsmøde og DMF har deltaget i DMI bestyrelsesmøder.
TEAM-DANMARK
DMI har igen i 2012 fået tildelt støtte fra TD. Det militære femkamplandsholds resultater har desværre heller ikke i det forgangne år været gode nok til at komme igennem ”TD nåleøje” og dermed fået tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet indplaceret i ”Kandidatgruppen”, med en økonomisk støtte på i alt kr. 70.000,00. DMI
har haft et særdeles godt samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2012 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets Danmarksmesterskaber. DMI
hjemmeside er i 2012 blevet vartet af DMI sekretariat, web-redaktør Tom Petersen.
I forbindelse med ” DIF Soldaterprojekt” har der været en del presseomtale samt TV
indslag.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har i 2012 haft uændret bemanding. Sekretariatet har haft et særdeles
godt samarbejde med Center for Idræt, ligesom samarbejdet med DMI revisionsfirma
MAZARS har fungeret upåklageligt.
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Badminton af major Torben L. Jensen
Dette års mesterskaber var henlagt til Fredericia Idrætscenter, med Fredericia Garnison Idrætsforening som og arrangør. Vanen tro i Fredericia var logistikken i orden. 2
haller og i alt 12 badmintonbaner var klar.
Bjarne Ib Jørgensen kunne som stævneleder, byde de ca. 130 deltagere velkommen,
efter planen den 20. marts kl. 0900.
Efter velkomst og praktiske informationer, var vi hurtigt godt i gang med stævnet, da
formanden for DMI badminton, Torben Jensen og udvalgsmedlemmer Bjarne Ib Jørgensen og Knud Petersen havde gjort forarbejdet således, at de få afbud der altid er i
sidste øjeblik, ikke kom til at betyde noget for deltagerne. Der blev på første dagen
afviklet omkring 180 kampe i de to haller, og dette kun med en enkelt skade til følge.
Da stævnet afvikles i puljer, tilsikrer det at alle deltagere får godt med spilletid, så da
vi nåede frem til spisning, ved den arrangerede kammeratskabsaften var der en del
deltagere, der bevægede sig i et moderat tempo.
Kammratskabsaftenen sluttede i sergentmessen efter en meget fin buffet i cafeteriaet
på Ryes Kaserne. Den 21. marts var der befalet stævnestart kl. 0800 og de ca. 100
kampe der manglede, kunne sættes i gang. Det var tydeligt at det nu var de afgørende kampe, idet duellerne blev længere og mange kampe måtte nu afgøres i 3 sæt.
Den nedsatte jury måtte også på arbejde, spillerne dømmer jo selv kampene, men i
den afgørende Veteran- double, kunne de 4 herrer ikke finde enighed om en serv var
lovlig eller ulovlig.
Stævnelederen fandt straks en meget kompetent damespiller, der så fulgte resten af
kampen som serve- dommer, og det var tilsyneladende nok til, at kampen kunne spilles færdig uden flere diskussioner.
Badmintonudvalget og jeg forestod præmieoverrækkelsen, og her var det glædeligt,
at stort set alle deltagere fortsat var til stede. Det var ligeledes glædeligt at konstatere at deltagerne var spredt godt ud over aldersgrupperne og 17 forskellige foreninger
var repræsenteret. Jeg kunne lukke stævnet, ved at takke udvalget og arrangørerne,
med Bjarne Ib Jørgensen i spidsen, for et helt igennem godt stævne. Vi kan se frem
mod mesterskabet i 2013 som afvikles i Skive i uge 12.
Beachvolleyball
Beachvolley blev aflyst i 2012 p.g.a. for få tilmeldte
Beachvolley er udgået af DMI som forbundsmesterskab.

BIATHLON ORIENTERING

af seniorsergent Jan Møller

BIATHLON ORIENTERING

af Jan Møller

Næst efter Nordjylland er Sønderjylland nok det sted i Danmark
med den største skare af trofaste Biathleter. Så selv om vi også
var i den del af Danmark i 2011, blev Danmarksmesterskaberne
i Biathlon Orientering i 2012 afviklet i den sydligste del af Jylland. Efter succesen med sprintdisciplinen som prøvestævne i
2011, blev det selvfølgelig gentaget i 2012. Således startede
årets DM Biathlon stævne fredag d. 31. august sidst på eftermiddagen, så det fleste
kunne nå det meste af en arbejdsdag forinden. Skoven var Frøslev, så tæt på den
tyske grænse som man kan komme, men på trods af skyderiet medførte det ingen
grænsestridigheder, som ellers ses mange andre steder i verden. Måske var det fordi
piberne vendte mod nord. Efter de ca. 25 min. i skoven med kort og kompas, to
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skydninger og enkelte strafrunder, blev vinderne i seniorklasserne et par ”veteraner” i
deres bedste alder, Claus Lyngby, Kolding OK og Kristine Baagø, AKIF. Positivt var
det at se de blev presset af et par håbefulde juniorer, som vi ser frem til udvikler sig
yderligere.
I relation til DM Biathlon Orientering var det debut for arrangøren, Idrætsforeningen
for Hjemmeværnet i Sønderjylland forkortet IHS og med hjembase i Søgårdlejren IHS
har dog tidligere arrangeret flere mindre Biathlon kredsstævner. I spidsen for gennemførelsen stod Bendt Bossen, godt bakket op af familie og venner. Bendt er tjenestegørende ved Uddannelsescenter Sydjylland (UDC SJY).
Overnatningen foregik i Søgårdlejren, som fredag aften samtidig dannede rammen
om en sammenkomst mellem det danske og svenske militære landhold i Biathlon
Orientering. Der var blevet dystet under sprintdisciplinen og Danmark vandt først duel.
Lørdag flyttede vi til Kelstrup, lidt nord for Kruså, til kongedisciplinen – langdistance.
En stor delvist inaktiv grusgrav var
rammen for start/mål og skydningen.
Første disciplin punktorientering var
lagt i det helt rigtige område med diffuse bevoksninger og få stier, så en del
scorede ret hurtigt strafpoint. Det efterfølgende orienteringsløb var varieret
med korte og lange stræk og vejvalgsmuligheder, og bortset fra enkelte
steder med brændenælder og brombær, var der blevet kreeret nogle
spændende og udslagsgivende baner.
Retur til grusgraven hvor skydelinjen (betonhård mudder/jord) var blevet ”blødgjort”
af frisk halm og liggeunderlag,
På trods af at der blev samlet godt med strafpoint for punktorientering og skydning,
blev de fleste klasser nogle tætte opgør. I dameklassen var der 1 min. mellem nr. 1
og 4, med Anna Ellfors, Sverige forrest, 1 sek. foran Mette Møller Nielsen, AKIF. I
herreklassen var der 1,36 min. mellem nr. 2 og 5, mens vinderen Nicolai Nielsen, AS
feltsport var helt suveræn og distancerede nr. 2 med mere end 15 min. Holdkonkurrencen i herreklassen, som ligeledes er et DIF mesterskab blev vundet af AS Feltsport. Svenskelandskampen endte også her med en dansk sejr.
Søndag blev stafetten afviklet fra samme stævneplads. På stævnepladsen efter stafetten, blev der i strålende solskin, der havde været lækkert vejr alle dagene, overrakt
præmier for stafetten af bestyrelsesmedlem i DMI Mona Rasmussen, som samtidig
kunne sige tak til IHS for et velgennemført arrangement.
Præmieoverrækkelsen for sprinten og den klassiske konkurrence var foregået under
den traditionelle kammeratskabsaften, i hyggelige rammer og med en lækker menu, i
cafeteriet i Søgaardlejren aftenen forinden.
Der skal lyde en stor tak til IHS og ikke mindst til Bendt Bossen for sin utrættelige
energi hvormed DM i Biathlon Orientering 2012 blev gennemført.
Alle resultater kan findes på DMI´s hjemmeside og www.biahtlon.dk.
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I 2013 afholdes Danmarks mesterskaberne i Biathlon Orientering på Bornholm, med
BVI som arrangør, sandsynligvis i september måned.

Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon Orientering konkurrencer i 2012.
D. 4. og 5. august i Tranum skydeterræn og Tranum klitplantage med AKIF som arrangør. Der blev afviklet en langdistance og en mellemdistance.
D. 22. september gennemførte Akademisk Skytteforening (AS) åbne klubmesterskaber som en langdistance i Rude skov.
D. 03. - 04. november gennemførte AKIF med Jes Mose Jensen i spidsen, de traditionsrige Åbne danske mesterskaber. Stævnet blev afviklet i Vilsbøl ved Thisted og
Drastrup skov syd for Aalborg og disciplinerne var langdistance lørdag og sprint søndag. Sprinten blev afviklet på Kimbrernes 300 meter skydebane og nabogrusgraven,
som er udlagt som naturområde. Et område som samlet kun dækker 700 x 500 meter, men er forholdsvis kuperet. Større behøver et område ikke at være!
Åben DM var samtidig de to sidste afdelinger af World cuppen i Biathlon Orientering.
Dansk Biathlon Cup 2012
På baggrund af de 7 danske Biathlon stævner, afvikles sideløbende en Dansk Biathlon Cup. Med de 5 bedste resultater som tællende, blev Mette Møller Nielsen, AKIF
en sikker vinder i dameklassen, mens der var pointlighed i herreklassen, hvor Nicolai
Nielsen, AS med 2 førstepladser sikrede sig førstepladsen foran Jes Mose Jensen,
AKIF med 1 førsteplads.
For 2013 er der pt. planlagt Biathlon konkurrencer d. 22. september i Nordsjælland
og de Åbne Danske mesterskaber i Søbderjylland d. 03.-04. november. Yderligere
information kan findes på www.biathlon.dk.
DMI landsholdet i Biathlon Orientering og Verdensmesterskaberne i Biathlon
Orientering
Af Ole Christiansen, delegationschef og holdleder for landsholdet ved VM i BO, 2012.
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Estland havde vanskeligt ved at
sige ja til afholdelse af mesterskabet, og længe var der tvivl om tid
og sted, men vi så frem til stævnet
med sædvanlig glæde. VM i BO er
– og skal være - toppen på kransekagen for specielt DMI Landshold i Biathlon Orientering, men
også en række udøvere i veteranklasser og juniorklasser ser frem
imod dette årlige mesterskab. Jeg
skal ikke udpensle de uhensigtsmæssigheder, vi blev udsat for,
men blot nævne, at det er ærgerligt, at stafetkonkurrencen helt
måtte aflyses. Trods forsinkelser
lykkedes det at gennemføre to sportsligt forsvarlige individuelle mesterskaber. På
stævnets hjemmeside, www.bowc2012.wordpress.com, kan man se resultaterne,
men lad mig fremhæve Nicolai Nielsens sølv- og Mettes Møller Nielsens bronzemedalje i den klassiske konkurrence og deres flotte placeringer (dog uden for medaljerækken) på sprintdistancen. Uden for landsholdets regi vil jeg fremhæve Anne Edsen, Århus 1900 der tog sølv i klassisk og guld på sprintdistancen i juniorklassen, W20. Et stort tillykke til Mette og Nicolai og ligeledes til Anne for helt fantastisk flotte
præstationer. Håber vi får Anne at se med en tættere tilknytning til landsholdet i den
nærmeste fremtid
Der var også deltagelse af en del andre danskere, der for egen regning var taget den
lange (og dyre) vej til Estland. Tak til dem for indsatsen, de vandt mange medaljer.
VM i Biathlon Orientering 2013 gennemføres i
Sverige i august måned. Det skal være mit håb, at
vi til dette års stævne kan stille med fuldt hold i de
vigtigste rækker, så vi kan erobre endnu flere medaljer Det er også mit håb, at flere af vore dygtige
biathleter i de ældre klasser igen vil stille op. Uden
jer var det ikke så sjovt.
Jeres store interesse og vilje er med til at løfte
Dansk Biathlon Orientering op på et internationalt
niveau.
Biathlon World Cup 2012
Mette Møller Nielsen, AKIF blev en flot samlet nr.
2 i Biathlon World Cuppen på kvindesiden, mens
bedste danske herre blev Thomas Jensen, KOK
som nr. 5. I alt blev der afviklet 10 World Cup stævner i 5 forskellige lande, hvoraf de
7 bedste resultater var tællende.
Jan Møller
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Bordtennis
af kaptajn Michael Johannessen
Forbundsmesterskaberne blev i 2012 afviklet i Brønderslev Idrætsforening
med Aalborg Kasernes Idrætsforeningen og Trænregimentet som arrangør.
Ved stævneåbningen bød formanden for AKIF de fremmødte deltager fra hele landet
velkommen, og ønskede dem et godt stævne.
Til stævnet var der godt 30 tilmeldte, hvilket var en lille tilbagegang i forhold til året
før, men langt fra det tal som vi kunne stille for bare 5 år tilbage. Bordtennis populariteten svinger desværre meget alt efter om ”stjernerne” indenfor sporten, har med eller modgang, hvilket også smitter af over i DMI regi. Udvalget har gjort et par tiltag
inden for de sidste par år, for at forsøge at vende eller i det mindste stabiliserer deltagerantallet. Men eftersom resultatet af disse tiltag ikke kan måles direkte de første
par år håber vi stadig på en fremgang og derved også en styrkelse af sporten.
Selve stævnet i Brønderslev blev afviklet i lokaler der fast bliver brugt til bordtennis,
hvilket lettede forberedelserne betydeligt i fm. opstilling og klargøring. Stævnet forløb
i en god sportslig tone og uden nødvendighed for indgriben. Der blev igen i år spillet
på alle niveauer med stort engagement, hvilket viser at bordtennis kan spilles med
lige stor morskab og iver uanset ens kundskaber eller træningsforudsætninger. I år
var der endda et par værnepligtige der lagde sig ud med de så ellers så velkendte
dygtige og meget vindende spillere. De pressede dem helt ud i hjørnerne, og tvang
dem til at finde nye tricks frem af posen for ikke at skulle tage sig ”til takke” med en
anden eller tredje plads.
Allerede til middag på andendagen havde vi fået gennemført de sidste kampe og
præmieoverrækkelserne kunne finde sted. Dette lukkede derved stævnet på fornemmeste vis, hvor ikke kun de vindende deltagere blev honoreret for deres indsats
men også de ledende kræfters store indsats blev værdsat. Arrangøren blev generelt
takket for deres tid og flid med gennemførelsen af stævnet, og deltagerne blev inviteret til næste års mesterskab, der planlagt flytter til den jyske vestkyst i Varde.
Der skal herved lyde en stor tak til alle deltager i 2012 for et godt stævne og ikke
mindst et godt og vel tilrettelagt socialt arrangement ved AKIF foranstaltning.
Tak for endnu et godt stævne!
CYKLING

Af Michael Hoffmann, formand for DMI cykeludvalg

CROSS COUNTRY Af Aksel Nielsen, formand for DMI crossudvalg
Dette års mesterskab var henlagt til Holstebro onsdag d. 11. april 2012. JDRI havde
lavet en god og udfordrende rute, som gjorde det let at følge med i konkurrencerne,
både for atleter og publikum.
Stævneområdet var placeret meget centralt omkring idrætsområdet på kasernen,
dette gav gode muligheder for omklædning mm.
Der var i alt 134 tilmeldte deltager. Heraf var der 24 kvinder, fordelt i de tre kvindeklasser.
Cross country udvalget er besat med fire personer, to vest for Storebælt og to øst for
Storebælt.
Omkring stævner, så er de næste tre år besat. Der er i 2012 kommet rettelser til bestemmelserne, den største ændring er indføring af to nye klasser, henholdsvis herre
Superveteran (65 år og derover) kvinder Ældre Old Girls, så der nu er fire kvinde
klasser.
Vel mødt til DMI Cross Country tirsdag d. 1. oktober 2013 i Karup.
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FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen, formand faldskærmsudvalget
Udvalget har i 2012 bestået af CSG K.K. Hansen, SSG P. Faaborg, OS Stefan Nystrøm og med undertegnede som formand.
Forbundsmesterskabet den 14-16 Maj:
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) var vært ved dette års forbundsmesterskab i
faldskærm. Stævnet blev afviklet på Fighter Wing Skrydstrup, hvor svæveflyveklubben igen lagde lokaler til.
Stævneåbning af formanden fra IVG Major K. A. Nicolaisen, der efter en kort velkomst gav ordet til stævneleder SSG John Mathiesen, som gennemførte sin del af
åbningen med at præsentere dommerne, samt en kort og kontant gennemgang af
sikkerhedsprocedurer. En absolut meget velgennemført stævneåbning. Godt begyndt
er halvt fuldendt!
Desværre for de fremmødte deltagere var vejret absolut ikke med dem. Enten ville
vinden ikke lægge sig eller også trak der kraftige regnbyger med dertil hørende lave
skyer.
Ros til deltagerne, der affandt sig stille og roligt med at blive sat på stand by, stand
down o.s.v.
John Mathiesen var fast besluttet på at få mesterskaberne i hus, så derfor blev der
på 2. dagen sprunget faldskærm fra kl. 5 om morgenen, hvilket så resulterede i, at
der blev gennemført de to runder i præcision, der - som minimum - skal til for at der
kan kåres en vinder. Yderligere blev der også sprunget formationsspring med 4 hold,
men ikke alle nåede igennem inden vejret igen lukkede stævnet ned kl. 0930. Alle
ventede nu spændt på huller i skyerne men de kom aldrig. Kl. 1700 besluttede stævneleder sammen med deltagerne så at afslutte stævnet. Vejrudsigten gav simpelthen
ikke det mindste håb om spring hverken den aften eller næste dag
Stævnet blev afsluttet med præmieoverrækkelse tirsdag kl. 1930, hvor forbundsmestre i præcision individuel og for hold kunne kåres.
Stor tak til IVG. Tak til dommerne og til piloterne, uden dem er det svært at gennemføre et mesterskabsstævne. Tak til SSG John Mathiesen for et meget velgennemført
stævne. Et stævne der osede af fuld kontrol og fokus på sikkerhed.
Resultater:
Formationsspring:
Ikke afviklet p.g.a. vejret.
Holdpræcision:
1. JGKI 1
2. JGKI 2
3. IVG 1
Individuel præcision:
Række 1:
1. SSG John Mathiesen IVG og MG Michael Burmester SGI (delt førsteplads)
3 MJ. Bjarne Lyngsø JGKI
Række 2:
1. OS Henrik Gammelgaard JGKI
2. OKS 1 Jens J. Jensen JGKI og FOKS Lars Kristensen IF KAR (delt anden
plads)
Række 3:
1. SG Martin Mikkelsen OMI
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2. OS F. B. Andersen AKIF
3. SG Morten Ford Folkmann IFAA
Faldskærmsudvalget vil gerne sige mange tak til:
Fsn. Skrydstrup. For at måtte afvikle mesterskabet på flyvestationen, muligheden
for at indkvarterer alle deltagerne og at vi altid bliver mødt med stor velvilje og forståelse – intet er umuligt.
Svæveflyveklubben på Fsn. Skrydstrup. De stillede deres klubhus til rådighed som
opholdslokale under hele konkurrencen og desuden var der også folk fra klubben,
som lavede kaffe og mad til de mange springere. Toiletterne/lokaler blev hele tiden
holdt pæne og rene. Et super samarbejde med klubben.
Dommerne. Stor tak til dommerne. De er altid først på pladsen og dem der forlader
den sidst.
Piloter på Cessna flyene. Tak for god og sikker flyvning.
Idrætsforeningen IVG. For at påtage sig dette arrangement og stille stævneleder og
andet personel til rådighed før – under og efter stævnet.
Næste års forbundsmesterskab er planlagt til at blive afholdt i uge 19 (6-8 Maj 2013)
Idrætsforeningen LGI er arrangør Der planlægges på at gennemføres mesterskaberne på Fsn.Skalstrup.
Udvalget 2013:
Udvalget vil i 2013 arbejde for:
-

at få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
at arrangerer et DMI træningsstævne.
generelt at få flere idrætsudøvere til at springe faldskærm
at finde arrangører til DMI forbundsmesterskabet 2014-2015
at finde nye unge springere til det militære landshold/CFI

På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i
2012 og ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
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FELTSPORT Af seniorsergent Jan Møller
FELTSPORT
Danmarksmesterskaberne i Feltsport var i 2012 henlagt til Midt/Vestjylland med Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) som
arrangør. Bortset fra årstallet, stod der nøjagtig det samme i starten af sidste års rapport.
Det hele skyldes Simon Rewers Hansen, formand for IFK, som
efter at have hørt på Feltsportsudvalget nødråb trådte til i 11. time og proklamerede,
”hvis ingen andre kan og vil, så gør vi det”. Så derfor endte det med, at IFK for andet
år i træk afviklede DM Feltsport. En kæmpe stor tak til IFK og ikke mindst til Simon.
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Stævnepladsen var placeret på en central græsmark i Ulvedal plantage, tæt på Frederiks. Herfra kørte vi holdvis til disciplinerne i rækkefølgen skydning, afstandsbedømmelse og kortlæsning. Herefter tilbage til stævnepladsen hvor håndgranatkast
blev afviklet. Det hele blev afsluttet med orienteringsløbet, hvor man undervejs passerede stævnepladsen og hvor mål ligeledes var placeret.
Skydebanen, hvis man kan kalde en midlertidig bane for det, have fået genvalg fra
2011, dvs. i øvelsesterrænet nord for Flyvestationen. Skydningerne og målene var
der til gengæld ikke noget genvalg over, og hvor vi i 2011 havde skudt liggende fra
ladet af en lastbil, var den store udfordring i 2012, at skyde gennem nogle huller/udskæringer i en træplade. Sjovt at prøve, men ikke helt uden mén for enkelte
skytter, der blev overrasket over pistolens rekyl, og som resulterede i at hænder/fingre blev klemt mellem
pistol og træpladens udskæringer. Så der blev brug for hæfteplastret denne dag.
Deltagerne, i hvert fald de mest
rutinerede, var meget spændte
på hvor arrangørerne havde
placeret afstandsbedømmelsen
og kortlæsningen, for i Karup
og omegn er der ikke mange
høje punkter der hæver sig over
det flade land, og slet ikke hvis
man skal se bort fra, hvor de tidligere har været afviklet. En lille bakke, der hævede
sig over det ellers ret flade område, hvoraf en stor del udgjordes af lyng og hede,
blev udgangspunktet for afstandsgætteriet, som nogle kalder det.
Kortlæsningen gennemførtes langs en asfaltvej, heldigvis med begrænset trafik.
Der var to deltagere, Kristine Baagø JDRI og Ole Johnsen fra IFK, der præsterede
10 rigtige punkter. Lidt lokalkendskab er nok kommet til sin ret i Ole´s tilfælde Generelt var det nok i den lettere del af skalaen, men der var enighed om, at det er
svært at afstandsbedømme og kortlæse til træer, buske og skovkanter over åben
hede på afstande op til 3 km.
Håndgranatkast var som det skulle være. Til gengæld kan man godt se på deltagerne, at det ikke er noget der trænes i. Der er i hvert fald mange mærkelige/sjove måder at få flyttet en attrapgranat de nødvendige 10-20 meter.
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Orienteringsløbet foregik som sagt i Ulvedal plantage, som er rimelig velfriseret med
hensyn til bevoksning og stier, men rummer alligevel en del diffuse områder, som
gjorde det svært at finde posterne. Banelæggeren havde varieret banen godt, og
kombineret længere stræk med små finorienteringsstræk, så det blev en varieret og
interessant bane.
IFK havde som sædvanlig styr på tidsplanen og logistikken, og havde planlagt nogle
fair og udslagsgivende discipliner. Endnu en gang stor tak til IFK for et velgennemført
måde.

Præmieoverrækkelsen foregik på stævnepladsen, og der var håndtryk og tillykke fra
DMI´s bestyrelsesmedlem Ryan Laier til alle præmietagere. Aalborg kaserners
Idrætsforening (AKIF) vandt de eftertragtede DM/DIF medaljer både individuelt, ved
Jan Møller, og i holdkonkurrencen hvor han blev suppleret af Jørgen Schnack og Jes
Mose Jensen. Øvrige resultater kan findes på DMI´s hjemmeside.
I 2013 afvikles de Danske mesterskaber i Feltsport d. 23. august med JDRI som arrangør.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.

Flugtskydningsudvalget DMI 2011 Af SSG Keld Fausing, formand flugtskydningsudvalget..
Fodbold inde af Jens V. Nielsen, formand for Fodboldudvalget
14 – 15. NOV 2012 i Karup
Indendørs fodbold var i 2012 lagt i hænderne på IFK med afvikling i Alhede Hallerne i
Frederiks ca. 8 km uden for Flyvestation Karup. Selv om stævnet afvikles over 2 dage, så spilles en række færdig på en dag således at der er behov for indkvartering.
Og netop indkvartering skulle vise sig at give den største opgave for arrangøren. Da
man få dage før opdagede at datoerne for reservation af værelser på flyvestationen
var lagt på den de forkerte datoer, således at der til seniorerne og kvinderne ikke var
værelser til dem når de ankom d. 13 om aften, men i sidste øjeblik havde IFK skaffet
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plads på Skive kaserne. Og på den måde var alle deltager klar næste morgen ved
kampstart.
Der var tilmeldt i alt 51 hold og med 4 afbud optil stævnet var der således deltagelse
de 2 dage på i alt 47 hold med i alt 299 spiller. Dette sammen holdt med ude fodbold
i maj måned hvor der deltog over 400 hvilket giver en deltagelse på over 700 personer ved de 2 fodboldstævner der er afviklet i 2012.
På stævnets første dag blev der afviklet kampe i senior og kvinde rækken. I senior
blev der spilles 66 kampe hvor der til slut blev spillet en finalerunde med 3 hold. Her
var HOI klart det bedste hold og vandt begge kampe med hhv. 10-3 og 7-3 og blev
forbundsmester efter i flere år at være lige ved. Nr. 2 blev SLGI og Nr. 3 blev AKIF
I kvinde rækken var der deltagelse af hele 7 hold hvilket er det største antal jeg kan
huske i de mange år hvor jeg har været med. Her blev der afviklet 21 kampe som
gjorde at AKIF igen satte sig på tronen foran ISG (de forsvarende mester) og med
VGI på 3-pladsen
Efter kampene overrakte Stævneleder og DMI repræsentant Ryan Laier præmier til
de vindende hold og ønskede dem en god tur hjem og forhåbentlig på gensyn til næste år.
På dag 2 for stævnet skulle de 3 ”ældste” rækker, yngre oldboys, ældre oldboys og
veteranerne kæmpe om ”ære” og præmier. Her er det ofte de samme hold som år
efter år kæmper om placeringerne, dette kan man derfor også se i kampene hvor der
ikke bliver givet ved dørene selv om man er kommet op i årende. Det er først bag
efter man kan se på spillerne at de trods alt ikke er 20 år mere hvilket forbruget af
isposer bevidnede om. Og for en ordens skyld vil jeg nævne at stævnet ældste spiller, var Bent fra Brødeskov IF på 66 (såfremt holdkort er udfyldt korrekt!).
Efter afviklingen af 67 kampe blev der overrakt præmier til forbundsmester og 2/3
plads i de 3 rækker af DMI repræsentant Bjarne Pedersen Som også takkede deltagerne for deltagelse og med et forhåbentlig på gensyn igen i 2013 i Varde. Ligeledes
takkede han IFK for et godt gennemført stævne.
Jeg vil på vegne af fodbold udvalget ligeledes takke IFK for et godt gennemført
stævne som bar præg af at mange af hjælperne havde prøvet det før, hvilket gjorde
det let at være udvalgsformand.

Fodbold ude af Jens Vestergård Nielsen, Formand fodbold udvalget.
08 – 09. MAJ 2012 i Ålborg
Igen kunne jeg byde velkommen til Forbundsmesterskab i ude fodbold, denne gang
som i 2011 havde AKIF (Ålborg Kaserneres Idrætsforening) tilbudt sig som arrangør.
Spillested var som i 2011 henlagt til de dejlige rammer på Vodskov stadion hvor alle
deltagerne blev opvartet af personellet på stedet med mad og drikke.., Indkvartering
og kammeratskabsaften var på Ålborg Kaserner.
Der deltog i alt 33 (mod 34 hold i 2011) hold fordelt på 6 forskellige rækker og med et
samlet deltager antal på over 400 de 2 dage må jeg igen sige at det var en succes.
Igen i år skal der lyde en stor tak til AKIF for afviklingen af dette stævne, med det store arbejde der er med at koordiner både indkvartering og spisning af så mange personer samt alle de praktiske ting med dommer baner og diverse hjælper. Herunder
vil jeg også takke for den store hjælp vi fik af personalet på Vodskov stadion med
klargøring af de i alt 7 forskellige fodboldbaner og klubhus/cafeteria. Samt ikke
mindst af Ålborg dommer klub som skulle skaffe i alt 14 dommer pr. dag, en stor udfordring da arrangementet jo foregår på hverdage og i dagtimerne så mange af disse
dommer skal tage fri fra deres almindelige arbejde.
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Om aften den 08. maj havde AKIF med stævneleder Klaus Klæstrup i spidsen arrangeret kammeratskabsaften hvor der blev serveret helstegt pattegris. Til dette var der
tilmeldt 325!
Igen et storslået arrangement af AKIF
Sportsligt blev der afviklet 87 kampe i 6 forskellige rækker.
Sidste kamp under stævnet blev seniorfinalen som stod mellem HOI og LGI, en
kamp som først blev afgjort efter forlænget spilletid med en 1-0 sejer til LGI og som
der med var forbundsmester 2012. Øvrige resultater fremgår af resultatliste på
dmif.dk hjemmeside.
Stævnet blev som sidste år også fulgt af TV NORD som var til stede på stadion.
Efter at alle kampe var afviklet blev der holdt en samlet præmieoverrækkelse hvor
Garnisonskommandant OB Flemming Larsen fra Aalborg Kaserner overrakte præmier sammen med repræsentanterne fra DMI formand Erik Darre og Laura Sejrup
Thomsen.

På billede overrækkes fighterpokal til Rene Skriver LGI og Lisbeth Skjødt ISG
Tilslut afsluttet DMI repræsentant Erik Darre stævnet og takkede AKIF for afholdelsen af dette stævne
Med et på gensyn næste år igen i Ålborg.
Fægtning
Af major Hasse Blumensaadt
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold, Stævnet blev afviklet den
07 – 08 JUN 2012 i gymnastiksalen på Flyvestation Skalstrup med Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI) som arrangør.
Der var tilmeldt 15 herrer og 8 damer til den individuelle turnering og 8 hold til hold
turneringen, men pga. højere prioriterede opgaver og sygdom, deltog kun 18 fægtere, heraf 7 damer i den individuelle turnering, hvilket dog var overordentligt positivt og
faktisk en fordobling i forhold til tidligere år. Holdmæssigt deltog 6 hold.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open
(DMO), med deltagelse af fægtere fra Sverige.
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Stor tak til de frivillige hjælpere, der
altid stiller sig velvilligt til rådighed.
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2. Konkurrencerne.
Selve konkurrencen blev gennemført over to dage, idet fægteudvalget stadig holder
fast i, at der fægtes alle mod alle. Individuelt den ene dag og hold på anden dagen.
Der var indtil sidste kamp spænding om resultatet i den individuelle konkurrence,
men det var en af de ”gamle” fægtere Ib V. Nielsen fra IFS, der trak det længste strå.
På 2. pladsen kom Ole Nielsen ligeledes fra IFS efterfulgt af Kim Berg fra SIF/KOR.
På damesiden vandt Bodil Grubak fra FSU med Christina Pojezny fra FPT på 2.
pladsen.
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”konkurrencen gik endnu engang meget velfortjent til Ib V. Nielsen fra IFS.
Årets talent og vinder af Talentpokalen blev Bodil Grubak fra FSU, som er tidligere
moderne femkæmper, og ved sin ansættelse i Forsvaret, har gjort et flot comeback
indenfor fægtesporten.
Holdkonkurrencen gav mulighed for, at konkurrencen kunne gennemføres, så alle
hold mødte hinanden.
Også her var der spænding til sidste runde. SIF vandt over IFS1 i den afgørende
holdkamp. Nr. 3. blev IFS 2. SIF vandt for øvrigt også holdkampen i DMO.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, deltog der et mindre antal deltagere til stævnet.
Det er desværre ikke tilfredsstillende, og en´ mulig årsag kan være manglende kommunikation i såvel den interne kommunikation ml. DMI og foreninger, men også internt i foreningerne. Området vil Fægteudvalget have stor fokus på i forbindelse med
udsendelse af indbydelser til fægteaktiviteter i 2013.
Næste DMI er planlagt til afholdt 23 – 24 MAJ 2013 på Flyvestation Karup, med IFK
som arrangør.
Fægteudvalget håber på, at man på FLOS, og igen på HO, holder fast i fægtning,
som en del af idrætsuddannelsen af kadetterne.
Fægteudvalget vil om muligt også i 2013 afholde DMO, således det gode samarbejde med vore nordiske brødre og Danmarks Moderne Femkampforbund kan videreføres.
Afslutningsvis vil jeg gerne på Fægteudvalgets vegne takke alle fægteidrættens
”venner”, for en god indsats i 2012 – både på og udenfor pisten. Lad os i fællesskab
gøre 2013 til året, hvor Fægtning i Forsvaret får sin renæssance.
Vi ses i Karup 23 – 24 MAJ 2013.
Golf af kaptajn Lasse K. Søegaard.
Himmerland Golf og Spa Resort lagde i år baner og faciliteter til, da Forbundsmesterskabet i golf blev afviklet. Arrangøren, Idrætsforeningen Flyvestation Karup, havde forud for planlægningen af Forbundsmesterskabet haft et ønske om at afvikle et
stævne, hvor selve spillet, kammeratskabsaften, indkvartering, præmieoverrækkelse
mv. kunne gennemføres under ”samme tag”. Og det blev det i Himmerland.
På samme vis som de tidligere år, blev stævnet afviklet over 2 dage på to forskellige
baner. I år var det så som nævnt på Himmerland Golf og Spa Resorts to fantastiske
baner, Caria Old Course og Backtee New Course. Sidst nævnte bane havde i hele
sæsonen 2012 og lidt før dette, gennemgået en større renovering/omlægning, og i
den forbindelse var der ikke mindst fra arrangørens siden spænding på til det sidste,
da Himmerland Golf og Spa Resort ikke kunne garantere, at banen vil blive klar til at
spille på. Men det blev den, og det resulterede i, til stor glæde og overraskelse for de
29

fleste, at vi (Forsvaret) blev de allerførste, med ”Dyne Larsens” velsignelse, der fik
lov til at spille på banen. Ingen andre havde før os spillet på den. Man kan nærmest
kalde det for verdenspræmiere. Det betød så også, at Himmerland var meget interesseret i spillernes tilbagemelding fra især Backtee New Course. Og tilbagemeldinger fik de også. Alle var stort set enige om, at det var en utrolig god bane af meget
høj kvalitet, men til gengæld meget svær. Faktisk var den så svær, at flere af spillerne ikke gennemførte runden, fordi de havde mistet alle deres bolde.
Stævnet blev som tidligere år afviklet i 6 individuelle rækker, hvor der afhængig af
handicap blev spillet slagspil eller stableford. Ligeledes blev der dystet i en holdrække. Antal tilmeldte til stævnet slog efter arrangørens bedste overbevisning alle rekorder. Ved tilmeldingsfristens udløb, der endda blev forlænget med én uge, var der tilmeldt 212 spillere. På dagen for stævnet var dette antal dog reduceret til 196 spillere,
hvor af de 21 af dem var damespillere. På vanlig vis blev årets mester den herrespiller der brugte færrest slag totalt på de to dage. Og i år gik sejren til den unge Mads
Kristensen fra Aalborg Kasernes Idrætsforening. Vinderen af holdkonkurrencen blev
Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
Som en del af konceptet (alt under samme tag) for dette års stævne blev kammeratskabsaftenen afholdt i Himmerland Golf og Spa Resorts lokaler, hvor menuen stod
på Himmerlandsgryde m. tilbehør. Som en overraskelse fra Himmerland Golf og Spa
Resort, var der efter maden arrangeret live musik, som Kim Larsen plagiatet Lune
Larsen stod for.
Fra undertegnedes side, og som stævneleder for Forbundsmesterskabet i golf 2012,
skal der lyde et stort tillykke til alle vinderne samt en tak til deltagerne for deres gode
humør og opbakningen til stævnet. Ligeledes skal der lyde en stor tak til dem der har
bidraget til at stævnet forløb som det gjorde. Her tænkes der ikke mindst på personalet i Himmerland Golf og Spa Resort, der både ifm. tilmelding og afvikling af stævnet
har ydet en stor indsats, men især også på resten af arrangørgruppen, Kim Rasmussen og Jørn Berthelsen fra IFK.
Næste år går turen til Sjælland hvor Forsvarets Materieltjeneste står for mesterskabet, der forventeligt skal afvikles på Skjoldenæsholms baner.
På gensyn.
Håndbold Af Chefsergent J.J. Trolle Jensen, håndboldudvalget.
Militær Femkamp Af Allan Kjær, udvalgsformand Militær Femkamp
MILITÆR FEMKAMP
De Danske og DMI mesterskaber blev i år afholdt af Slagelse og
Vordingborg Kasernes Idrætsforening. De delte de fem discipliner
mellem sig. Slagelse gennemførte skydning og forhindringsbanen og Vordingborg stod for svømmeforhindringsbanen, kast
og det afsluttende terrænløb. Fra udvalgets side skal det nævnes løsningen med to
kaserner har virket godt og muligt at gennemføre. Afstanden mellem de to kaserne
har ikke skabt problemer og byrden med at afgive hjælpere har været fordelt over to
kaserner.
Det har gennem længere tid været et fokus for udvalget at sikre antallet af deltagere fortsat øges. 2011 på Bornholm havde 45 deltagere og
i år øget til 55 deltagere. Den direkte kontakt til personer som er en
drivkraft for femkampen ved hvert tjenestestederne
har været med til at sikre denne fremgang. Landsholdet er normalt også repræsenteret ved stævnet, men
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igen i år med et lavt antal og udvalget håber dette kan ændres, da mange også
kommer for at se de bedste femkæmpere i aktion. Femkampen kan yderlig styrkes
med nye kræfter, hvis landsholdet også er synlig i de hjemlige konkurrencer.
Resultatet for stævnet var med vanlig sikkerhed endnu et Dansk mester-skab til Brian Dåsbjerg for herre. Hos kvinderne blev Sara Hjalager ny Dansk mester med Simone Jørgensen på en sikker anden plads.
Ved DMI forbundsmesterskaber er der en række andre klasser og i år skal Oldboys
rækken fremhæves. En fornøjelse at se to deltagere over 55 gennemføre de fem discipliner i fin stil. Det er rækken hvor ældre landsholdskæmpere prøver
kræfter med hinanden i bedste konkurrencestil.
Igen i år var de værnepligtige(VPL) rigtig godt repræsenteret ved 37
deltagere fra JDRI, LGI, VGI, BVI og SMI. Mesterskabet gik til Mathias
S. Jensen, LGI, efterfulgt af hhv. Peter Laumand, JDRI og Michael K.
Jensen, VGI. For hold ligeledes LGI med Mathias S. Jensen og Anders S. Næstholdt, efterfulgt
af JDRI med Peter Laumand og Arne Jepsen,
samt VGI på tredje pladsen Michael K. Jensen
og Patrick Dinesen. I VPL rækken er det vigtigt at nævne at
indenfor de første 10 pladser individuel og 5 pladser for hold
var alle foreningerne repræsenteret, så bredden her er god.
Det har givet spænding og hårde kampe på den afsluttende
jagtstart, hvor mange reelt kunne løbe for at komme på skamlen.
Fra udvalgets side har samarbejdet med SLGI og VGI været
en god oplevelse og konkurrencen er gennemført med den
grad af professionalisme, som der kræves ved et mesterskab,
samtidig med de helt nye kæmpere fra VPL rækken har fået en
oplevelse af femkampens sammenhold, både i træningen til
disciplinerne, men også under konkurrencen. Det skal herfra
også nævnes at støtte fra teknisk jury til at råde og vejlede før og under konkurrencen er medvirkende til at sikre kvaliteten. Den sidste kommentar skal være at der
fortsat ikke er tilmeldt nogen idrætsforening til 2013 konkurrencen, så hermed opfordret.
Mountainbike Af Michael Hoffmann, Formand for DMI Cykeludvalg
Dato:
Mandag den 16. april
Arrangør: Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Sted:
Vestre plantage
Dragonerne havde varslet en hård rute i den lille, men stærkt kuperet Vestre plantage som grænser op til kasernen i Holstebro. Det lykkedes dem til fulde at leve op til
det og MTB rytterne blev testet til grænsen i det 3. officielle DMI mesterskab.
Regnvejr i flere dage op til mesterskabet gjorde bestemt ikke ruten mindre udfordrende og heller ikke på selve dagen blev vi ”snydt” for regn, det var dog i den milde
ende. Deltagerantallet faldt desværre drastisk, fra over 100 i 2011 til omkring 80.
Hvorfor vides ikke, men det afholdt ikke de fremmødte fra at give den gas på sporene.
Stafet
Som i 2011 lagde vi ud med en lille 2-mands m/k stafet. En enkelt omgang á ca. 5,5
km pr. rytter skulle tilbagelægges. Det betød en omgangstid på 20-22 min. pr. rytter,
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hvilket ikke gav anledning til den store taktik, her skulle pedalerne blot trædes rundt
så hurtigt som muligt. I Mænd Senior gav det en sikker sejr til Jægerkorpsets IF, godt
2 min. foran hjemmebaneheltene fra Jydske Dragonregiments IF, mens bronzen gik
til Ålborg Kaserners IF.
Der var ingen damehold til start.
Individuelt
Efter en kort pause hvor cyklerne kunne blive skyllet og klargjort på ny var det tid til
den individuelle konkurrence. Starten var flyttet ind på selve kaserneområdet, hvor
det allerede efter godt et par hundrede meter gik op ad Galgebakken, en kort bakke,
men med heftige stigningsprocenter. En lille sløjfe i det åbne og så ellers ind i plantagen igen og de små snørklede, men også hurtige singletracks.
På grund af det våde vejr var specielt den østlige del af plantagen en udfordring med
mange og glatte rødder og det hele krydret med korte og meget stejle op- og nedkørsler.
I Mænd Senior var der hjemmebanesejr efter de 4½ kørte omgange. Jesper Kousgaard, Jydske Dragonregiments IF tog sejren blot 18 sek. foran Esben Blicher fra IF
Skive Garnison. Bronzen gik til Lars Ryberg, IF Flyvestation Karup.
Hos Damerne var det Nina Hoffmann, Forsvarsakademiets IF som blev DMI mester
foran Anja Møller, Ålborg Kaserners IF og med Christina Hedegård, Jydske Dragonregiments IF som 3’er. Damerne kørte 2½ omgange.
På trods af de vanskelige forhånd kom alle igennem uden større uheld og alle tog
den vanskelige rute med et smil på læben. Claus Nørregaard Rasmussen fra Hærens Officersskoles IF havde en uheldig dag med defekt tidligt på sidste omgang.
Men en ukuelig vilje til ikke at give op fik den unge kadet til at løbe i mål, hvilket indbragte ham dagens fighterpræmie og et glimrende symbol på deltagernes kamp i
DMI mesterskabet anno 2012.
På gensyn i 2013 i Herning!
Skydning Af orlogskaptajn Kristen Trap

DMI formand overrækker præmier efter Del A (Militære våben)
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Landskyttestævnet 2012 blev gennemført med indkvartering og bespisning i Oksbøl
lejren. Baneskydningerne blev afviklet i Vingsted Skyttecenter. Feltskydningen blev
afviklet i Oksbøl skydeterræn hvor vejret gav stor udfordringer både til stævneledelsen og skytterne.
Den første dag gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med tjenestevåben. Feltskydningen startede næste dag hvor der for første gang deltog værnepligtige.
300m og 50m og 25m grov/sportspistol blev afviklet på dag 3 i Vingsted. Det medførte at del A blev afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften med efterfølgende
præmieoverrækkelse i Oksbøllejrens cafeteria.. Der blev skudt mange flotte resultater og årets landsskytte på militære våben blev OS Martin Høholt fra Fredericia Garnisons Idrætsforening. Bedste forening blev dette år Idrætsforening Skive Garnison.

Igen var formanden for DMI på banerne og overrækker her præmier ved afslutningen
af del B

Under CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev der igen skudt mange flotte resultater og Landsskytte 300 meter blev MG René Christiansen fra FAGI. På damesiden
var der igen meget ringe deltagelse både på 25 meter sportspistol og 50 meter riffel.
Landsskytte på 50 meter blev OKS-1 Jette F. Andersen fra IFK og landsskytte på
sportspistol blev igen SSG Dorte Thorsen fra IFK. På grovpistol blev det igen i år MJ
Klaus Bredholt fra ISG som blev Landsskytte på grovpistol.
Efter en god sidste dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse for Del B. Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange
blev til præmieoverrækkelsen både dag 2 og dag 3.
Tennis af seniorsergent Jørn H. Christiansen
Tennis blev aflyst i 2012 p.g.a. for få tilmeldte
Triathlon og Duathlon Af Steen Møller Sørensen, Tri- og Duathlonudvalget.
Året 2012 har i mange henseender lignet 2011, bortset fra at forbundsmesterskaberne igen var forlagt til Fredericia efter en pause på et år.
Vejret ved mesterskaberne den 30. august var perfekt; ingen vind, fladt vand, masser
af regn under selve konkurrencen og afsluttende med høj solskin under præmieoverrækkelsen.
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Tilmeldingen lå i år på det sædvanlige niveau på 45 – 50 deltagere fordelt over alle
klasser.
Et forhold der nok har indflydelse på antallet af deltagere er, at der er flere (civile)
stævner på mellem- og langdistance triatlon henover sommeren i Danmark. De
stævner trækker helt sikkert også atleter til der normalt deltager i DMI-regi, men som
stadig har tunge ben i slutningen af august - hvorfor de vælger DMI fra.
I 2013 gennemføres mesterskaberne i Holstebro med JDRI som arrangør – noget
man kan glæde sig til. Datoen ligger tentativt sidst i august.
Udvalget vil overveje følgende tiltag til 2013:
 Opdeling af herre-veteranklassen, som nu ligger i aldersgruppen 45 +, til veteran:
45 – 54 år og superveteran: 55 +. Årsagen til dette er primært at man ser en fysisk kapacitetsforskel især i den alder, men man vil selvfølgelig stadig kunne vælge at stille op i en yngre klasse hvis man mener man kan gøre sig gældende der.
 Ændre reglerne for stafetkonkurrencen så et hold som minimum skal bestå af to
(2) deltagere fra samme forening, hvilket måske giver mulighed for flere startende
hold ved forfald af end deltager op til stævnet.
 Oprette en duatlon stafetklasse.
Disse tiltag skal dog ses i en økonomisk sammenhæng da det vil betyde en lille udgiftsstigning til præmier.
Volleyball af Peter Hansen, Formand Volleyballudvalget
Volleyballåret 2012 kom på mange måder til at ligne 2011. Vordingborg Garnisons
Idrætsforening var endnu engang arrangør af et velafviklet indendørs stævne, med 7
deltagende herrehold og 4 mix-hold. Dette tal kan forhåbentlig øges i de kommende
år, hvilket vil være et af volleyballudvalgets fokusområder.
I herrerækken var det Slagelse Garnison Idrætsforening der løb med titlen, tæt fulgt
af Vordingborg Garnisons Idrætsforening og med sidste års vindere, Hærens Officersskoles Idrætsforening, på tredjepladsen.
I mix-rækken vandt Idrætsforening Flyvestation Karup efter en tæt kamp med Vordingborg Garnisons Idrætsforening og med Aalborg Kaserners Idrætsforening på
tredjepladsen.
Desværre måtte Beachvolleyballstævnet igen i år aflyses, på trods af en ihærdig indsats fra Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup med at arrangere stævnet. Da det
nu er tredje år i træk Beachvolleyballstævnet har måttet aflyses, er det blevet bestemt, at Beachvollyball hermed er udgået som forbundsmesterskab.
Volleyballudvalget har også undergået en forandring i 2012. Den hidtidige formand,
Morten Krüger, har trukket sig grundet udsendelse i mission. Udvalgsmedlem Martin
Henningsen har ligeledes trukket sig, af arbejdsmæssige årsager. Dette har betydet,
at det hidtidige udvalgsmedlem, OS Peter Hansen, ACW, nu er ny formand for udvalget. Nyvalgt udvalgsmedlem er SSG A.P.V Poulsen, HOK.
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IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 31. december 2012.
MEDLEMSTAL

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Beredskabsstyrelsen, Bornholm Idrætsforening (BRSB IF)
Borislejrens Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Forsvarets Materieltjene Idrætsforening i Ballerup (FMI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen for Informatiktjeneste (IFI)
Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)/Høveltsgårds Idrætsforening (HIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (HPRD)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
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2249 (2543)
16 (24)
37( ny)
37 (37)
596 (523)
134 (130)
289 (292)
1047 (1050)
343 (275)
105 (109)
690 (760)
14 (14)
301 (328)
294 (243)
596 (565)
231 (240)
214 (228)
33 (34)
1691 (1689)
21 (21)
698 (746)
616 (629)
257 (259)
5 (5)
37 (54)
266 (239)
42 (43)
68 (66)
1539 (1286)
687 (785)
74 (72)
1694 (1924)
169 (170)
28 (28)
286 (267)
930 (930)
15 (22)
63 (59)
40 (139)
518 (525)
410 (430)
704 (869)
669 (511)

Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

967 (1100)
55 (45)
150 (200)
353 (344)
31 (35)
35 (35)

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

49 (48)
20303 (20767)

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2012.
BESTYRELSE:
Generallæge Erik Darre, hæren
Major Kim Kock, Hæren, næstformand
Søren Munk Madsen, søværnet, kasserer
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Kaptajn Christian Høj, hæren
Premierløjtnant Laura Sejrup Thomsen, søværnet
Major Mona Lene Rasmussen, hæren
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Chefsergent Henning Juhl Strøm, hæren
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Kommandør Karsten Riis Andersen, søværnet
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet

OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2012.
Badmintonudvalg
Major Torben L. Jensen, hæren, formand
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, hæren
Overkonstabel-1 Knud Petersen, hæren

36

Valgt år

til år

2012
2012
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2011

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2013

2012
2012

2013
2013

2010
2011
2012

2013
2014
2015

2011
2010

2014
2013

Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalg
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Flyverspecialist hans Frederiksen, flyvevåbnet (pensionist)
Kaptajn-R Niels Christian Saxe Knudsen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (pensionist)
Overkonstabel-1 Carsten Helligsøe, hæren
Kaptajn Jørgen Pedersen, hæren
Kaptajn Bendt Bossen, hjemmeværnet
Bordtennisudvalget
Kaptajn Michael Johannesen, hæren
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet (pensionist)
Crossudvalget:
Idrætsleder Aksel Nielsen, HGI, formand
Sergent Thomas Kofoed Lökkegaard, IFS
Chefsergent Karsten Theis Pittersen, søværnet
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet
Cykeludvalget:
Kaptajn Michael Hoffmann, hæren, formand
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet
Premierløjtnant Nicolaj Matzen, flyvevåbnet
Seniorsergent Henrik Vinther, hæren
Seniorsergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Jørn Svensen, hæren
Faldskærmsudvalget:
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand
Seniorsergent Peter Faaborg, hæren
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet
Fodbold inde/ude:
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand
Korporal Lars Vandborg, hæren
Overkonstabel Ole I. Hansen, hæren
Flugtskydningsudvalg:
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Major Christina Skou Pojezny, hæren
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet
Golfudvalget:
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Marinespecialist Henrik Skovhus, søværnet
Flyverspecialist Jens Teglgaard Smidt, flyvevåbnet
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Håndbold:
Chefsergent Jens Trolle Jensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Overkonstabel-1 Niels E. Mogensen, hæren
Militær Femkampudvalg:
Kaptajn Allan Kjær, hæren, formand
Civil Nicolaj Jensby Nørrelykke
Premierløjtnant Thomas Lund
Skydeudvalg:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand (P)
Idrætsleder Gitte Vinther Nielsen
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren
Chefsergent Paul E. Sørensen, flyvevåbnet
Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren (P)
Korporal Anker Sewohl, hæren
Tennisudvalget:
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand
Seniorsergent Jørgen Iversen, hæren
Triathlon/Duathlonudvalget:
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Seniorsergent Frank T. Nielsen, hæren
Volleyball/Beachvolley:
Oversergent Peter Hansen, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Anders P. V. Poulsen, hæren
Dopingkontroludvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet (P)
Generalsekretær Kent G. Ravn
Eliteudvalget
Major Mona Rasmussen, hæren, formand
Kaptajn Mikkel Soelberg, hæren, (CFI)
Kaptajn Christian Høj, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
Hæderstegnsudvalget
Generallæge Erik Darre, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet (P)
Admiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær, Kent G. Ravn, sekretær

38

Lovudvalget:
Seniorsergent Ryan Laier, formand, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, sekretær
Præmieudvalget
Overkonstabel-1 Bjarne L. Pedersen, formand
Premierløjtnant Laura Sejrup Thomsen, søværnet
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Vicegeneralsekretær Tom Petersen
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