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DMI ÅRSBERETNING 2003
INDLEDNING

Af formand DMI, generalmajor Karsten J. Møller
Denne beretning for året 2003,
2003 var et godt idrætsår for Dansk Militært Idrætsforbund (DMI). Igen havde vi et
stort anlagt aktivitetsprogram, der blev gennemført til alles absolutte tilfredshed. De
arrangerende idrætsforeninger leverede et flot stykke arbejde, hvilket bestemt også
skal siges om det arbejde, der er blevet ydet i udvalg, bestyrelse, forretningsudvalg og
ikke mindst på sekretariatet. Uden denne imponerende frivillige indsats, ville en
organisation som DMI ikke overleve. Samtidig skal der også lyde en stor tak for den
tjenstlige støtte DMI modtager. Uden tjenestestedernes velvillige støtte, ville hverdagen være meget svær for forbundets foreninger og forbundet som helhed.
Et af årets højdepunkter var DMI værtskab for europamesterskabet i biathlon orientering. Det var en begivenhed vi arrangerede i et meget flot samarbejde med Kolding Orienteringsklub. Mesterskabet blev en stor succes ikke mindst på resultatsiden, hvor Danmark fik kåret flere europamestre.
De flotte resultater ved EM bunder i et målrettet elitearbejde. Som specialforbund er vi forpligtiget til at varte en
elite, hvilket gennem en årrække har været en prioriteret opgave. I 2003 fik vi som kronen på værket formuleret
en officiel elitepolitik samt beskrevet rammerne for det fremadrettede elitearbejde. Et flot stykke arbejde, som er
nødvendigt, såfremt DMI mener alvor med vores satsning, og ønsker et tættere samarbejde med Team Danmark.
Der blev også plads til nye tiltag i 2003. Der blev gennemført en invitationskonkurrence i cykling, som blev en
så stor succes, at vi i 2004 planlægger på næste skridt, nemlig en forsøgskonkurrence. At cykling nu er kommet
på programmet, er det tydelige bevis på, at vi stadig udvikler DMI og vores aktivitetsudbud. Ny aktiviteter
kommer ind, og andre bliver taget af programmet, når interessen bliver for lille, som det skete for atletik. Det er
selvfølgelig trist, men som forbund må vi følge de tendenser, der er ude i foreningerne og på tjenestestederne, og
vi bliver nødsaget til at fjerne aktiviteter, når interessen når et minimum.
Et højt aktivitetsniveau koster penge. Dels i direkte relation til aktiviteten, men også i forhold til flere administrative opgaver. Netop det sidstnævnte tog vi konsekvensen af i 2002 ved at styrke sekretariatet med endnu en
medarbejder. Dette medførte selvfølgelig en øget omkostning, men tiltaget var nødvendigt. Øgede udgifter har vi
også fået på andre områder. Den mest markante stigning har været i udgiften til den obligatoriske fællesforsikring under DIF. Sammenlagt betyder det, at DMI i øjeblikket har et ganske alvorligt underskud på den årlige
drift. Vi bruger i øjeblikket af vores formue, og gør vi ikke noget nu, vil vi udhule denne, indtil kassen er tom. Vi
har her en væsentlig opgave, der skal løses.
DMI har det godt, men det må ikke blive en sovepude. Alt tyder på, at forsvaret står over for nogle gennemgribende strukturelle ændringer, som uden tvivl også vil få konsekvenser for den frivillige idræt. Det er en situation,
vi skal være parat til at håndtere, og der er ingen tvivl om, at det vil være hensigtsmæssigt meget hurtigt, at få
tænkt nogle konstruktive tanker om forbundets virke og struktur på sigt.
Afslutningsvis skal der igen lyde en stor tak til alle, der var med til at gøre 2003 til et godt år for idrætslivet i
DMI. Som det fremgår af de efterfølgende beretninger, var der rigtigt mange positive ting at sige om aktiviteterne i 2003, så med håbet om, at det udtrykker vilje og gejst, er der ingen tvivl om, at vi også nok skal klare de
kommende år.
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DMI ÅRSBERETNING 2003
INDHOLDSFORTEGNELSE
Emne
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
HÆDERSBEVISNINGER
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2003
STÆVNEVIRKSOMHED
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2003
BESTYRELSENS BERETNING, herunder
- Generelt
- Opgave
- Vision
- Mål
HVORLEDES OPFYLDES MÅLENE??
ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER, herunder
- Idrætsforeningerne
- Bestyrelsen
- Udvalgene
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
TEAM DANMARK
SPECIALFORBUND
IDRÆTSMÆRKET
DOPINGKONTROL
FORSIKRING
INFORMATIONSVIRKSOMHED
ANDRE FORHOLD, herunder
- Medlemsregistrering
- Indsendelse af årsberetning
- Tilmeldinger til stævner
- Udeblivelser
- Medlemskontrol
- Foreningernes interne postdistribution
SEKRETARIATET
BERETNINGER FRA:
BOLDSPILUDVALG I, herunder
- Badminton, bordtennis, golf og tennis
BOLDSPILUDVALG II, herunder
- Fodbold – indendørs, fodbold – udendørs, håndbold, beachvolley og volleyball
IDRÆTSUDVALG I herunder
- Atletik, Cross Country, duathlon og triathlon
IDRÆTSUDVALG II, herunder
- Faldskærmsudspring, fægtning-individuel og hold samt svømning
SKYDEUDVALGET, herunder
- Landsskyttestævnet og flugtskydning
SPECIALUDVALGET, herunder
- Biathlon orientering, feltsport og militær femkamp
ELITEUDVALGET
KOORDINATIONSUDVALGET
DE MILITÆRE OG CIVILE LANDSHOLD
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 31. december 2003
SKEMA 2 – Oversigt over DMI forretningsudvalg, bestyrelse m.fl. pr. 5. april 2003
SKEMA 3 – Oversigt over STÅENDE UDVALG mv. pr. 23. december 2003
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2003

GULDEMBLEM
Kaptajn N. P. S. Pedersen
Flyverspecialist Gunner Klaris
Major Peter Farver
SØLVEMBLEM
BRONZEEMBLEM
Seniorsergent Keld August Jessen
Chefsergent Per Nørgaard Axelsen
Civil Leif Nielsen
Major Willy Langmack
Seniorsergent B. T. Knudsen
LANDSHOLDSDELTAGERE
MILITÆR FEMKAMP:
Løjtnant Lene Lillelund
SØSPORT
Kommandørkaptajn J. O. Løje Jensen
Orlogskaptajn K. T. Barfoed
Seniorsergent Ulrik Nielsen
BIATHLON ORIENTERING
Søren Schwarts Sørensen
FÆGTNING
Flyveroverkonstabel Leif J. Jensen
Overkonstabel-1 Jane Bendorff
SKYDNING
Flyverspecialist Martin Laustsen
Løjtnant Kristine Schmidt
GULDMANCHETKNAPPER
Oberst S. E. Plum
Oberst S. Ø. Nielsen
Oberst Bjarne Hesselbjerg
Oberst Jørn Jensen
SØLVMANCHETKNAPPER
Oversergent Jørn Svensen
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2003
På DMI repræsentantskabsmøde den 5. april 2003 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.
og
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 2002:
Sergent Dorte Thorsen
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Dorte, har som den eneste skytte fra Danmark, ja i nordisk regi, som er blevet nordisk mester i
alle 3 pistoldiscipliner. Det skete i Finland i september 2002 hvor Dorte skrev sig ind i den
nordiske militære skyttehistorie med dette flotte resultat.
Dorte har igennem de sidste år udviklet sig til god international skytte, men Dorte er ikke nået
toppen endnu, så vi kan forventes endnu flere flotte resultater i de kommende år.
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 2002:
Sergent Anders Kilen
Søværnets Idrætsforening Korsør
Ved forbundsmesterskaberne i svømning den 27. september 2002 gjorde Anders sig særdeles
godt bemærket, idet han vandt 6 discipliner og satte nye DMI rekorder i følgende 2 discipliner:
50 meter fri, hvor den gamle rekord blev slået med 2 tiendele sekund til 0.24,18 og
100 meter butterfly, hvor den gamle rekord blev slået med 3 tiendele sekund til 0.59,77
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 2002:
Brødeskov Kasernes Idrætsforening
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI), tidligere Sjællandske Parkområdes Idrætsforening
har i 2002 været arrangør af Dansk Militært Idrætsforbunds finalestævne i fodbold-indendørs,
et stævne, som blev gennemført på god sportslig vis og hvortil foreningen havde udarbejdet
en særdeles god drejebog.
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BKI har endvidere været medarrangør – sammen med Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening (SNGI) - af forbundsmesterskaberne i golf. Et meget stort stævne, hvor BKI stod for
planlægning og tilrettelæggelse, medens SNGI støttede med personel under gennemførelsen.
For DMI er det glædeligt at konstatere, at også små idrætsforeninger kan være stævnearrangører samt det forhold at to eller flere idrætsforeninger kan samarbejde om at være arrangør.
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 2002:
Oversergent Henning Møller
Idrætsforeningen Skive Garnison
Henning har medvirket til et godt kammeratskab skytterne imellem. Henning er et roligt gemyt, som går godt i spænd med skytterne på eget hold såvel som de tre øvrige hold. Henning
er altid villig til at give en hånd med og går altid front, når der skal løses en opgave.
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.
For indsats i 2002:
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening har vundet pokalen for 2002 med 11,5 points
foran sidste års vinder, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup med 10,5 points og Hærens
Officersskoles Idrætsforening, ligeledes med 10,5 points.
Vinderen har scoret de nødvendige points i badminton, flugtskydning, fægtning-individuel,
fægtning-hold og svømning. Foreningen – der med 1314 medlemmer er en af forbundets største – deltager stort set i alle idrætter i DMI regi og har i 2002 været arrangør af forbundsmesterskaberne i badminton, finalestævnet i fodbold-udendørs og medarrangør af forbundsmesterskaberne i golf.
DMI guldemblem til:
Major Peter Farver
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Karups (IFK) bestyrelse indstiller herved vores formand til
DMI guldemblem med følgende begrundelse:
Peter Farver blev valgt ind i IFK’s bestyrelse i 1990. Han blev formand i 1991 og fungerede
som sådan indtil 1998. Efter nogle år i udlandet og anden tjeneste vendte Peter tilbage i 2001
og fortsatte som formand. Han udfylder stadig formandsposten og har om nogen været en
ildsjæl for vores idrætsforening. Hans motivation for idrætsarbejdet er enorm. Han får altid
bestyrelsen og udvalgene med, er en god kammerat og leder og utrættelig i sit arbejde.
Peter har, ved siden af hvervet som formand, jobbet som formand for triathlon- og duathlon
udvalget, hvor han hvert år arrangerer stævne, som også er IFK-mesterskab, i samarbejde med
de lokale idrætsinteresserede i kommunen.
Peter har virket som stævneleder ved flere DMI mesterskaber, ligesom han selv har deltaget i
både atletik, triathlon, feltsport, orienteringsløb og biathlon orientering gennem de sidste
mange år - med gode resultater, ja - selv militær femkamp har Peter prøvet .
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Peter Farver blev valgt ind i DMI’s bestyrelse i 1996, hvor han i dag sidder som næstformand og formand for eliteudvalget. Som IFK’s bestyrelse ser det, har Peter taget sit store engagement med sig over i DMI bestyrelsesarbejde, så han nu ikke kun er drivkraft for IFK,
men for hele den frivillige militære idræt i forsvaret.
Årskrus til følgende afgående bestyrelsesmedlemmer
-

Kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius, som har været medlem af DMI bestyrelse siden
1994 og medlem af forretningsudvalget og lovudvalget siden 1998.

-

Major Tom Petersen, som har været medlem af DMI bestyrelse i et år og varetaget
jobbet som formand for det nyoprettede Specialudvalg.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2003 har medvirket
ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Trænregimentets Idrætsforening
Odense Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Skive Garnison
IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons
Idrætsforening
Vordingborg Garnisons
Idrætsforening
Idrætsforeningen
Flyvevåbnets Officersskole
Idrætsforeningen
Flyvestation Aalborg
Idrætsforeningen Skive Garnison

Danmarksmesterskaber i biathlon orientering
Danmarksmesterskaber i feltsport
Danmarksmesterskaber i militær femkamp
FORBUNDSMESTER- KVALIFIKATIONS- og
SKABER
KREDSSTÆVNER
Fodbold - indendørs
Fodbold - indendørs
Volleyball
Fægtning - individuel
Bordtennis
Badminton

Volleyball

Cykling (Invitationsstævne)

Badminton
Volleyball
Beachvolley
Håndbold

Trænregimentets Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison Faldskærmsudspring
Fægtning - hold
Forsvarsakademiets
Tennis
Idrætsforening
Bornholms Værns Idrætsforening Beachvolley
Søværnets Idrætsforening
Triathlon og duathlon
København
Skydning
Idrætsforeningen Flyvestation
Golf
Skrydstrup
Livgardens Idrætsforening
Cross
Jydske Dragonregiments
Flugtskydning
Idrætsforening
Oksbøl Militære Idrætsforening Fodbold - udendørs
Kongens Artilleriregiments
Svømning
Idrætsforening
Slagelse og Næstved Garnisons
Håndbold
Idrætsforening
Hærens Officersskoles
Idrætsforening
Flyvestation Skalstrups
Idrætsforening
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Fodbold - indendørs

Beachvolley

Håndbold
Badminton
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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 2003
(Tallene i parentes er for 2002)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling (Invitationsstævne)
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp
Duathlon
Triathlon
Cross Country
Faldskærmsudspring
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Svømning
Skydning
Flugtskydning

Individuel
(116)
60 (57)
110
104 (129)
44 (50)

(113)
(100)
(63)
27 (23)
64 (54)
130 (86)
(62)
31 (26)
(103)
(94)
(128)
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DELTAGELSE
Hold
Idrætsforeninger
(25)
14 (14)
18
26 (26)
12 (17)
85 (82)
30 (29)
41 (38)
19 (19)
22 (23)
16 (16)
25 (19)
19 (15)
40 (31)
15 (15)
(23)
(27)
(30)
(16)
(10)
15 (10)
16 (16)
15 (16)
(18)
8 (9)
15 (11)
8 (9)
(16)
(18)
(19)
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BESTYRELSENS BERETNING
Generelt
Opgave
Vision
Mål
HVORLEDES OPFYLDES MÅLENE?
Fastholdelse af aktivitetsniveauet, herunder tilpasse stævnestruktur og –udbud i takt
med udviklingen.
Forbedrede idrætsmuligheder og –betingelser for alt personel.
Opnåelse af placeringer i top 3 på europæisk plan indenfor de områder, hvor DMI er
specialforbund.
Støtte til aktiviteter, som kan fremme oprettelse af nye foreninger og øget medlemstilgang samt fastholdelse af nuværende medlemmer.
Fremsættelse af forslag til en ny éntydig struktur for den tjenstlige og den frivillige
idræt i Forsvaret
Fastholdelse/udbygning af positionen som tværgående og specialforbund under DIF.
Udvidelse af kommunikationen med foreninger og udvalg samt information om DMI
aktiviteter mv. gennem forøget anvendelse af det elektroniske medie (hjemmeside mv.).
Nye tilbud til foreningerne og tilbud om konsulentbistand og – besøg fra forbundets egne eksperter.
Omlægning af sekretariatets arbejde til varetagelse af nuværende og nye opgaver, som
er forudset.
En sund økonomi, som sikrer muligheder for nye initiativer og bevarelse af en egenkapital svarende til minimum et års drift.

ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
Bestyrelsen
Udvalgene
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
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TEAM DANMARK
SPECIALFORBUND
IDRÆTSMÆRKET
DOPINGKONTROL
FORSIKRING
INFORMATIONSVIRKSOMHED
ANDRE FORHOLD
SEKRETARIATET
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BOLDSPILUDVALG I
BADMINTON
Af major Torben L. Jensen.
Forbundsmesterskaberne blev i 2003 afviklet over kun 2 runder bestående af 2 kredsstævner
og 1 finalestævne, der blev spillet tirsdag den 25 marts 2003 med Idrætsforeningen Flyvestation Ålborg som arrangør. Kvalifikationsstævnerne blev atter i år strøget for at begrænse antallet af gange de enkelte deltagere skulle af sted til stævne. Det gav lidt problemer tidsmæssigt for kredsstævne VEST, men det lykkedes at få afklaret resultaterne af de få manglende
kampe inden finalestævnet.
Turneringerne blev hovedsageligt afviklet efter de samme principper som i 2002, hvilket betyder, at puljeprincippet blev anvendt i alle rækker ved finalestævnet og i det omfang tilmeldingerne tillod det ved kredsstævnerne. Den indførte B-række i herre- seniorrækkerne blev i
også år spillet helt igennem til finalestævnet.
Der blev ved finalestævnet spillet i alle 13 rækker. Afviklingen fungerede perfekt og blev
afsluttet med samlet præmieoverrækkelse.
Antallet af startende singler/doubler udgjorde følgende:
Singler
Doubler
I alt
ØST
39
41
80
VEST
76
63
139
I ALT
115
104
219
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BORDTENNIS
Af major Kaj Ove Bendixen.
Forbundsmesterskaberne i bordtennis 2003 blev afviklet den
27 og 28 marts i Ledøje-Smørum Idrætscenter med Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole som arrangør. Stævnet
blev åbnet af chefen for Flyvevåbnets Officersskole.
Efter chefens velkomst blev ordet overladt til formanden for
boldspiludvalg I, oberstløjtnant Finn Jensen der kunne overrække en vingave med tilhørende karaffel til stævnets GRAND
OLD MAN, civilingeniør Hans Borreby, der er udvalgsformand for bordtennis på Flyvestation Værløse og stadig meget aktiv ved pladen. Hans svigter
heller aldrig en kammeratskabsaften. Årsagen til den store opmærksomhed var den helt specielle at Hans fyldte 80 år i januar, et stort tillykke fra os alle i bordtennisudvalget.
Stævnet var tilrettelagt som en del af undervisningen på officersskolen og indgik som øvelse i
afholdelse af stævner. På vegne af bordtennisudvalget vil jeg gerne udtrykke min anerkendelse for såvel planlægning som gennemførelse af stævnet, som kadetterne under ledelse af
stævneleder Katrine Marboe gennemførte på en særdeles tilfredsstillende måde. Bordtennisudvalget kan varmt anbefale ideen med at bruge et sådant stævne som en del af undervisningen, og håber at andre skoler vil tage ideen op.
Der deltog 14 idrætsforeninger i stævnet med et deltagerantal på ca. 60, hvilket betød at der
skulle afvikles op til 330 kampe inden de rette vindere var fundet. Der blev spillet i følgende
10 rækker:
- Senior Single –Senior Double og Senior Hold
- Old Boys Single – Old boys Double og Old Boys Hold
- Veteran Single – Veteran Double – Veteran Hold
- Dame Single
Det lave deltagerantal i forhold til tidligere år skyldes primært svigtet i seniorrækken, der næsten var halveret i forhold til tidligere. En mulig årsag til det svigtende deltagerantal skal måske ses i lyset af forsvarets mange arrangementer i det store udland, men samtidig skal der
herfra lyde en kraftig opfordring til alle idrætsforeninger om at støtte op om DMI`s arrangementer og her en særlig opfordring til pigerne der meget gerne må være mere ”synlige”.
Da chefen for Flyvevåbnets Officersskole desværre var forhindret i at komme og overrække
præmier, blev dette gennemført af DMI`s repræsentant, kaptajnløjtnant Viggo Thorlacius.
Udover at overrække præmier til de vindende hold og individualister blev der ligeledes overrakt erindringsgaver til stævneleder Katrine Marboe og logistikleder Søren K.W.Jensen som
tak for deres flotte indsats.
Til slut takkede Viggo Thorlacius Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole for et virkeligt godt tilrettelagt og gennemført arrangement samt en tak til Flyvevåbnets Officersskole for
at afholde dette.

- 14 -

DMI ÅRSBERETNING 2003
GOLF
Af major Claus Pieler.
Forbundsmesterskaberne i golf blev afviklet på henholdsvis Haderslev
Golf Klub og Sønderjyllands Golfklub baner den 28. og 29. august med
Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup som arrangør.
I 2003 var jeg som formand for golfudvalget nød til at indføre et ”cut”,
således at der var ca. 50 tilmeldte deltagere, som ikke kom til at deltage i
forbundsmesterskabet. Hvilket skabte nogen utilfredshed fra enkelte
idrætsforeninger, da de således ikke havde deltagere med i mesterskabet.
Men baggrunden for dette cut var, at der var over 150 tilmeldte til de 4
rækker i mesterskabet og med dette antal ville det være umuligt at gennemføre arrangementet indenfor de givne rammer både tidsmæssigt og
økonomisk. Således deltog der i alt 104 deltagere fra 26 idrætsforeninger.
De 2 baner er meget forskellige og gav således spillerne en god test af deres formåen ud i
golfspillets mange facetter.
Premierløjtnant N.-Aa.H.L. Mikkelsen, Oksbøl Militære Idrætsforening vandt det individuelle
mesterskab for herrer med flyverkonstabel Jens T. Smidt, Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup som runner up.
Mesterskabet for damer blev vundet af civil Ilse Thomsen, Idrætsforeningen Flyvestation
Skrydstrup med overassistent Charlotte Christensen, Fredericia Garnisons Idrætsforening,
som runner up. Men i lighed med tidligere år var der stadig få deltagere i damerækken - kun
7, dog med et antal nye ansigter.
I ungseniorrækken var det igen oversergent Jørn Berthelsen, Idrætsforeningen Flyvestation
Karup, der vandt foran orlogskaptajn Claus H. Christensen, Søværnets Idrætsforening Århus.
I ungseniorrækken blev der kæmpet, ikke uden et vist drama, idet en af spillerne, der var med
i opløbet til titlen, måtte aflevere et scorekort uden en tællende score, da han løb tør for bolde.
Og golfreglerne foreskriver i denne sammenhæng. at spilleren ikke må modtage hjælp ude fra.
I seniorrækken var det de gamle kendinge i DMI regi, der kæmpede om titlen, med seniorsergent Jens Allan S. Jørgensen, Idrætsforeningen Flyvestation Karup, som vinder foran orlogskaptajn John Grusgaard, Søværnets Idrætsforening København.
Holdmesterskabet for dame-/herrerækken blev vundet af Idrætsforeningen Flyvestation Karup
2 foran Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup 1 og senior/ungseniorrækken blev vundet af
Idrætsforeningen Flyvestation Karup foran Søværnets Idrætsforening Århus.
For at råde bod på utilfredsheden med det indførte cut i årets mesterskab, vil golfudvalget
indstille til DMI bestyrelse, at der gennemføres 1 eller 2 kvalifikationsstævner for de 3 af
rækkerne, nemlig i: herre-, ungsenior- og senior, for de spillere der har et højere handicap,
således at der herfra kan kvalificere sig et antal deltager til forbundsmesterskabet. Dette vil
tilgodese breddedelen og de idrætsforeninger, som har få golfspillere med et evt. højt handicap. Udvalget påtænker at gennemføre 1 kvalifikationsstævne henholdsvis øst og vest for Storebælt for at spare på kørsel over bæltet og at det i lighed med kvalifikationsstævner i andre
idrætsgrene med brugerbetaling fra idrætsforeningerne/spillerne.
Forbundsmesterskabet vil i 2004 blive afholdt den 26. og 27. august på henholdsvis Ørnehøj
Golfklub og Rold Skov Golfklub baner med Trænregimentets Idrætsforeningen, som arrangør.
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TENNIS
Af seniorsergent Jørn H. Christiansen.
DMI Forbundsmesterskaber i tennis blev i 2003 afviklet på Hørsholm
Rungsted Tennisklubs lækre baner i Nordsjælland den 20. og 21. august. Forsvarsakademiets Idrætsforening stod for arrangementet og det
var et flot stævne. Stævneledelsen med major Bent Bergsten fra Center
for Idræt i spidsen satte stævnet i gang kl. 0900, hvorefter kampene
afvikledes næsten pr. automatik.
Der deltog 44 spillere fra 12 idrætsforeninger. Der var desværre ingen
kvindelige deltagere i 2003. Mon ikke vi skal gøre det betydeligt bedre
i 2004?
DMI formand, generalmajor Karsten Møller, overværede en del af
kampene og overrakte præmierne, og takkede spillere og arrangører for et godt stævne. Alle
ønskedes på gensyn i 2004 den 19. og 20. august i Vordingborg.
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BOLDSPILUDVALG II
GENERELT
Af seniorsergent Ryan C. Laier, formand.
Med et tilbageblik på 2003 kan jeg konstatere, at trods store omstillinger i forsvarets hverdag
har vi formået at afvikle vores stævner med et højt kvalitetsniveau og med samme deltagerantal som de foregående år. Med en opgørelse vil det inden for de 5 idrætsgrene sige ca. 1400
deltagere. Det er mit indtryk at rigtig mange af disse deltagerne ved vores stævner oplever et
godt sportsligt kammeratskab, som giver et lille pust i hverdagen, og deltagerne vender tilbage til det daglige arbejde med godt humør og ny energi.
Der blev i år for første gang afholdt kammeratskabsaften i forbindelse med finalestævnet i
beachvolley. Det er mit indtryk at det blev godt modtaget. Disse aftener er et godt tilbud til
overnattende deltagere, hvor der er mulighed for hyggeligt samvær på tværs af foreninger. Så
det er mit håb at disse tilbud fortsat vil komme fra arrangerende foreninger indenfor boldspil
II.
Med min deltagelse i nogle af kvalifikationsstævnerne og alle 5 finalestævner mener jeg nu at
have et langt større indblik i de 5 idrætsgrene, og føler jeg nu er mere klar til sammen med
mine udvalg at give arrangørerne det rigtige værktøj så stævnerne kan afvikles uden problemer. Ligeledes føler jeg at arbejdet i DMI’s koordinationsudvalg og bestyrelse giver god mulighed for deltagelse i udvikling af DMI’s aktiviteter også uden for boldspil II.
Sluttelig vil jeg takke såvel deltagere, arrangører, DMI sekretariat og mine 3 udvalg for et
rigtigt godt idrætsår.
FODBOLD - INDENDØRS
Af kaptajn Kim Kock.
Stævnet i 2003 blev igen gennemført med to kvalifikationsstævner og et finalestævne.
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) afviklede
kvalifikationsstævne VEST med i alt 53 tilmeldte hold,
fordelt over to dage. I ØST blev stævnet afviklet med
Forsvarsakedemiets Idrætsforening (FAKI) som arrangør, og her deltog 40 hold på de to dage. Det blev til i
alt 5 afbud i vestkredsen og 2 afbud i østkredsen. Tak
for to velgennemførte arrangementer. De tre bedste i hver række fra hhv. VEST og ØST gik
videre til finalestævnet.
Finalestævnet blev afviklet med særdeles stor spænding i 4 af de 5 rækker således, at der først
faldt afgørelse om mesterskaberne i de sidste kampe. Kun i senior rækken var der ingen tvivl;
her gik Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening igennem turneringen uden pointtab.
Det skal også fremhæves at kvindeturneringen var på et højere niveau end tidligere set og
med mange jævnbyrdige kampe. Finalearrangøren Fredericia Garnisons Idrætsforening skal
have megen ros for et helt igennem perfekt stævne med en god kammeratskabsaften og en
professionel afvikling af det sportslige.
Resultaterne ved finalestævnet blev:
Kvinder:
1.
Idrætsforeninge Flyvestation Karup
2.
Fredericia Garnisons Idrætsforening
3.
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Senior:
1.
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
2.
Fredericia Garnisons Idrætsforening
3.
Livgardens Idrætsforening
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Yngre old boys:
1.
Hærens Officersskoles Idrætsforening
2.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3.
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Ældre old boys:
1.
Jægersprislejrens Idrætsforening
2.
Fredericia Garnisons Idrætsforening
3.
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
Veteran:
1.
Forsvarsakademiets Idrætsforening
2.
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
3.
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg
FODBOLD – UDENDØRS
Af kaptajn Kim Kock.
Dansk Militært Idrætsforbund inviterede til udendørs fodbold turnering i august og september.
Med 17 tilmeldinger i senior rækken, 11 tilmeldinger i oldboys rækken og 12 tilmeldinger i
ældre oldboys rækken, besluttede fodboldudvalget at gennemføre kvalifikationsturneringer
for disse rækker og lade de 7 tilmeldte kvindehold gå direkte til finalestævnet.
Kvalifikationsturneringerne blev gennemført indenfor regioner, så vidt det var muligt, og med
så mange hold, at et afbud stadig ville medføre minimum 2 kampe. I oldboys rækken valgte
fodboldudvalget at lave to store puljer med hhv. 6 og 5 hold, idet erfaringen viste, at der altid
var mange afbud i denne række. Erfaringerne holdt stik. Der var igen i år mange afbud, og
dette ikke kun til kvalifikationsturneringerne, men også til finalestævnet. I alt var der gennem
turneringen 11 afbud sammenlagt i alle rækker. Der skal herfra lyde en stor appel til idrætsforeningerne om at lave benarbejdet bedre før man tilmelder hold, så vi forhåbentligt fremover kan reducere antallet af afbud.
Kvalifikationsturneringerne blev afviklet i fodboldudvalgets ånd og en stor tak til arrangørerne skal hermed videregives.
Finalestævnet blev afviklet i Oksbøl med Oksbøllejren og Oksbøl Militære Idrætsforening
som arrangør. Som det næsten er blevet tradition, blev stævnet planlagt og gennemført til stor
tilfredsstillelse for deltagerne, med en hyggelig kammeratskabsaften mellem de to finaledage.
Stor tak til Claus Hansen og Oksbøl Militære Idrætsforening.
For ældre oldboys vedkommende var der desværre lange pauser mellem kampene. Dette vil
fodboldudvalget arbejde på at gøre bedre i 2004 og gode forslag modtages gerne.
DMI mester, i senior rækken, blev Livgardens Idrætsforening. Foreningen var ude i en spændende finalekamp mod Idrætsforeningen Flyvestation Karup, hvor kampen først blev afgjort i
slutningen af 2. halvleg i den forlængede spilletid, da den ordinære kamp endte 0-0.
Resultaterne blev som følger:
Senior:
1.
Livgardens Idrætsforening
2.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3.
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
Old boys:
1.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
2.
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
3.
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
Ældre old boys:
1.
Hjørring Garnisons Idrætsforening
2.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
3.
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
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Kvinder:
1.
Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
2.
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
3.
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
HÅNDBOLD Af oversergent Mikkel A.Sabroe.
Hvis nogen i den danske befolkning ved det netop overståede verdensmesterskab for damer,
havde troet at det danske hold skulle spille med om medaljerne, har deres skuffelse sandsynligvis været ligeså stor som min er her i december.
For mit vedkommende startede det ellers lovende, tilmeldingerne strømmede ind, og med stor
tilslutning i alle rækker. Men desværre, pludselig kom vagter, øvelser, sygdom og svigermødres fødselsdage ind i billedet, og det med kun en uges varsel, så dermed sluttede den succeshistorie.
Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre, i det mindste i respekt forl dem der deltager, at man
inden tilmelding af hold, har undersøgt om fundamentet er til stede. Derved kunne de mange
afbud i sidste øjeblik undgås.
Rent sportsligt vil jeg sige tak for endnu et forrygende år. De to kvalifikationsstævner for herre senior blev afviklet helt uden problemer - tak til Idrætsforeningen Varde Garnison og Hærens Officersskoles Idrætsforening for det - og finaleholdene blev fundet.
Det store finalestævne skulle afvikles, med Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening
som arrangør, i teatersalen og gymnastiksalen på Antvorskov kaserne og det blev det med
bravur. Seniorsergent Uffe H. Jensen havde her lagt et stort stykke arbejde i at stævnet skulle
fungere 100 %, og det gjorde det.
Vinderne i de forskellige rækker blev kåret, ved damerne var det Karup på formen vis og ved
old boys Skrydstrup i lige så fin stil. I herre senior var jævnbyrdigheden lidt større, men her
viste det lokale hold fra Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening sig, som det på dagen
bedste.
Tak til alle holdene der deltog, tak til alle der var med til finalestævnet, og traditionen tro
gjorde kammeratskabsaftenen til en rigtig god aften/nat.
På gensyn i år 2004.

VOLLEYBALLUDVALGET
Af premierløjtnant Jesper Skovgaard.
Volleyball
Finalestævnet blev i år afviklet med Vordingborg Garnisions Idrætsforening (VGI) som arrangør. I både herre- og damerækken var der 3 hold fra vest og
3 hold fra øst, der havde kvalificeret sig. De sidste par år har det
været de samme hold i både herre- og damerækken der er løbet
med titlerne, men allerede sidste år var det positivt at se, at flere
hold nærmede sig et højt niveau. Det gav i år fornyet spænding
om, hvorvidt de etablerede hold skulle væltes fra tronen.
Lad os med det samme afsløre, at der på damesiden ikke skete
noget tronskifte - holdet fra Fredericia Garnisions Idrætsforening (FAGI) viste sig igen at være for stærkt, og løb helt fortjent med guldmedaljen - iøvrigt
for 5. år i træk - utroligt flot af pigerne fra FAGI. Kampen om andenpladsen blev et utroligt
tæt opgør mellem Idrætsforeningen Skive Garnision (ISG) og værterne fra Vordingborg Garnisisons Idrætsforening (VGI). Efter at alle kampene var afviklet stod de således helt lige på
point, hvorfor der til sidst måtte tælles bolde for at afgøre, at det blev ISG der løb med andenpladsen.
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På herresiden så det efter kvalifikationsstævnerne ud til, at spændingen i høj grad var intakt,
efter at sidste års mestre fra Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI) allerede i kvalifikationsrunden var blevet besejret af et meget velspillende hold fra Livgardens Idrætsforening (LGI). Ved selve finalestævnet var det dog som om, at LGI ikke helt kunne finde storspillet fra kvalifikationsstævnet, og da KARI samtidig havde reorganiseret holdet og fundet
forrige års gode spil frem, blev det aldrig helt så spændende som man kunne havde håbet.
KARI tog således guldmedaljen hjem, uden at afgive et eneste sæt undervejs. Nummer to blev
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK), der i semifinalen beviste at rutine godt kan hamle
op med ungdommeligt gå-på-mod ved at besejre holdet fra LGI, der dog senere tog sig af
bronzemedaljen.
Beachvolleyball
Beachvolley finalestævnet var i år henlagt til Bornholm med Bornholms Værns Idrætsforening (BVI) som arrangører. Volleyballudvalget havde valgt lejligheden - hvor alle holdene jo
af naturlige årsager var nødt til at ankomme aftenen før spilledagen - til at arrangere en kammeratskabsaften med grill og god bornholmsk øl i konstabelmessen. De mange positive tilkendegivelser vedrørende denne aften gør, at det er noget vi vil forsøge at videreføre ved
kommende finalestævne arrangementer.
På selve spilledagen viste vejret sig desværre ikke fra sin allerbedste side, men vi slap dog for
de store regnskyl, og stævnet kunne afvikles planmæssigt.
På damesiden viste specielt de to hold fra Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) rigtigt
godt spil, men finalen blev dog ikke et rent internt opgør mellem FAGIs piger, idet pigerne fra
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI) besejrede FAGI II i en spændende semifinale, og
således mødte FAGI I i finalen. Her viste holdet fra FAGI I sig dog for stærke, og løb fortjent
med guldet efter en god og velspillet kamp. FAGI II måtte nøjes med bronzemedaljerne i
denne omgang, efter en flot kamp om 3.-4. pladsen.
På herresiden viste holdet fra Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI) sig for tredje
år i træk at være det stærkeste, og gik igen igennem turneringen uden at afgive et eneste sæt.
Finalen mod de rutinerede herrer fra FAGI blev heller aldrig det spændende og stemningsfyldte opgør, som man kunne have håbet på, på trods af at netop disse to hold tidligere har
haft mange gode og tætte dyster, og på trods af en god publikumsopbakning fra de øvrige
hold.
I forbindelse med præmieoverrækkelsen blev premierløjtnant C. Høj fra KARIs herrer og
overassistent Anita Schönemann fra FAGIs damer specielt hædret, idet disse to spillere har
formået at være på det vindende hold 5 år i træk - en imponerende indsats, der blev markeret
med fortjent rosende omtale af repræsentanterne fra DMI, Ryan Laier og Bjarne Pedersen.
Alt i alt et dejligt stævne i skønne omgivelser på østersøens perle, og et godt arrangement både sportsligt og socialt.
Grundlæggende set er året forløbet tilfredsstillende, med gode stævner, hvor det sportslige
niveau igen i år har fået en tak opad, og hvor det sociale aspekt har spillet en stor rolle og bidraget yderligere til at gøre det til en fornøjelse at dyrke idræt i DMI regi. En stor tak til de
frivillige medlemmer af udvalget der alle har ydet en kæmpe indsats, til arrangørerne for deres
arbejde i forbindelse med afviklingen af stævnerne og ikke mindst til deltagerne der med deres engagement har gjort deres til at året blev en succes.
Lad mig slutte mit indlæg af med at opfordre alle medlemmerne til, at vi i 2004 fortsætter de
positive takter, og sammen glæder os over den mulighed vi gennem DMI har for at dyrke vores sport og samtidig få et socialt udbytte sammen med ligesindede fra andre tjenestesteder og
værn.
Godt nytår og god sportslig vind i 2004.
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IDRÆTSUDVALG I
GENERELT
Af major Varny S. Vestergaard, formand.
Idrætsudvalget har både bemandingsmæssigt og konkurrencemæssigt haft et meget foranderligt år, men samtidig på det idrætslige også et godt år.
Bemandingsmæssigt består udvalget nu kun af formænd, idet to af udvalgets mangeårige støtter, Per Halberg og Peter Gyde Hansen, er afgået. Tilbage er formand for Cross Country: Kim
Sonne, formand for triathlon/duathlon: Klaus Kildemand og ny formand for cykling: Klaus
Gertsen.
Konkurrencemæssigt måtte vi endeligt lukke mesterskabet i atletik ned, idet vi heller ikke i
2003 kunne opnå et acceptabelt antal deltagere. Glædeligt var det så, at både Cross Country
og triathlon/duathlon havde væsentlig deltagerfremgang. For triathlon, stafet bevirkede det
forøgede deltagerantal, at udvalget og DMI har besluttet at gennemføre stafetkonkurrencen
som et fast mesterskab.
Som en ”erstatning” for atletik imødekom udvalget og Skive Garnisons Idrætsforening (SGI)
manges ønske om at forsvaret også fik et cykelmesterskab, idet SGI lavede en perfekt gennemført invitationskonkurrence i cykling den 10. september 2003.

Forreste del af seniorfeltet til cykling. De tre forreste fra Forsvarsakademiets Idrætsforening
vandt holdkonkurrencen.
I holdkonkurrencen for veteran/old boys var forskellen for de 5 første hold mindre end 17
sek!
Med 110 særdeles tilfredse deltagere gav stævnet udvalget et velafprøvet grundlag for at indstille til DMI, at DMI Cykelløb fra 2004 bliver gennemført som en forsøgskonkurrence i juni
måned med såvel samme distancer som klasser i både enkeltstart og linieløb som i den gennemførte invitationskonkurrence. Indstillingen er efterfølgende godkendt af DMI, konkurrencen afvikles 15. juni 2004 med Hærens Logistikskoles Idrætsforening som arrangør.
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CROSS COUNTRY Af kaptajnløjtnant Kim Sonne.
Livgardens Idrætsforening (LGI) afholdt torsdag den 28. august 2003 Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) mesterskab i Cross Country.
I alt havde ca. 130 løbere fra henholdsvis hæren, søværnet og flyvevåbnet tilmeldt sig mesterskabet. Dette antal vurderes at være meget tilfredsstillende, og en tilvækst på ca. 40 deltagere
i forhold til sidste år. Stævnearrangørerne med kaptajn G.W. van der Leeden og seniorsergent
A. Frølgaard i spidsen, havde tilrettelagt et godt stævne, hvor stort set alt fungerede perfekt.
Ruterne var anlagt på en tilskuervenlig måde, med henholdsvis 2 omgange for kort bane og 4
omgange for lang bane. Kort bane var 4897 m. og lang bane var 9817 m.. Stafetruten var
2416 m. pr. omgang.
Ruterne, som var anlagt på lysløjpen i Rudeskov, var hård, men samtidig meget varierende
såvel underlags- som højdekurvemæssigt. Start- og målområdet, beliggende på Rudegård Stadion, fungerede ligeledes meget tilfredsstillende.
Der blev konkurreret individuelt i følgende klasser: Senior mænd, yngre old boys, ældre old
boys, veteran, senior kvinder, old girls og for første gang en speciel klasse for værnepligtige.
Der blev endvidere gennemført holdkonkurrence og stafet.
Det kunne konstateres, at invitationskonkurrencen for klassen kun for værnepligtige, skærpede idrætsforeningernes og de værnepligtiges interesse for at deltage i Cross Country. Udvalget
har derfor anbefalet, at klassen gennemføres som en forsøgskonkurrence i 2004 og herefter
som en fast del af stævnet med en individuel-, hold- og stafetkonkurrence for de værnepligtige.
Tak til Livgardens Idrætsforening for et særdeles godt tilrettelagt og velgennemført stævne,
hvor selv vejret viste sig fra bedste side. Det var dejligt at høre de mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. På gensyn i Haderslev den 23. september 2004.

TRIATHLON og DUATHLON
Af major Varny S. Vestergaard
Forbundsmesterskaberne i både triathlon og duathlon blev afviklet den 21. august med Søværnets Idrætsforening København som arrangør.
Stævneområdet var i den indledende fase planlagt til Islands Brygge/Amager Fælled, men
byggemæssige forhold i området gjorde det for usikkert, hvorfor Søværnets Grundskole i Auderød med goodwill og relativ kort varsel accepterede at huse arrangementet.
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Stævnet var med seniorsergent Erik Madsen som konkurrenceleder godt tilrettelagt og gennemført. Specielt skal fremhæves de velinstruerede hjælpere og den store repræsentation fra
militærpolitiet, der gjorde især cykelruten meget sikker færdselsmæssigt, trods mange vanskelige passager undervejs.
Med en lufttemperatur omkring
18 - 20 grader op af dagen og let
vind var det således gode forhold
for de fremmødte 106 deltagere,
fordelt med 47 individuelle triathleter, 29 duathleter og 10 triathlon stafethold.
I triathlon blev muligheden for at
afvikle de 750 m svømning i svømmehal afprøvet for anden gang og denne gang med et rekordstort antal triathleter på 47, det højeste antal siden 1995. Dette kunne indikere, at netop
svømning i åbent og måske meget koldt vand afholder mange fra deltagelse.
Resultatmæssigt var det bemærkelsesværdigt, at det var en femkæmper, der blev en sikker
mester i triathlon, nemlig Brian Dåsbjerg fra Jydske Dragonregiments Idrætsforening. Det
skal dog nævnes, at Brian før femkampskarrieren var triathlet og tidligere konkurrencesvømmer.
Deltagerantallet i duathlon har ligget mellem 14 og 33 med et gennemsnitligt antal på 22.
Med dette meget lave deltagerantal er disciplinen derfor fra udvalgets side blevet afvejet i
forhold til triathlon stafet, idet denne disciplin har et stigende deltagerantal, men er gennemført som en forsøgskonkurrence. Men også duathlon havde i 2003 en væsentlig deltagerfremgang, og mange af de fremmødte udtrykte et stort ønske om at duathlon fortsat var på stævneprogrammet.

Konklusionen og indstillingen til DMI er derfor blevet, at duathlon stadig vil blive gennemført som forbundsmesterskab i 2004 samt at triathlon, stafet nu efter 3 år som forsøgskonkurrence også indgår som et mesterskab på tværs af alle klasser.
Der blev igen anvendt elektronisk tidtagning med et civilt firma og dette muliggjorde en særdeles hurtig resultatformidling, trods konkurrencernes samtidige gennemførelse.
I år 2004 er Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg arrangør af mesterskaberne, der afvikles
den 25. august.
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IDRÆTSUDVALG II
GENERELT
Af major Keld Emil Damsgaard, formand
Idrætsgrenene under Idrætsudvalg II, Faldskærmsudspring, Fægtning og Svømning har haft et
godt år. Landsstævner og Forbundsmesterskaber er blevet afviklet med god deltagelse og meget vel gennemført. Tak til udvalgene og arrangørerne for det.
Fremtiden i udvalget ser fornuftig ud. Vi forventer fortsat god støtte fra Forbundet til udvikling af Fægtning og Faldskærmsspring og vi forventer fortsat at vi vil se gode resultater af
denne udvikling i de kommende år.
Fægteudvalget mistede i 2002 en af sine største fægtere og mest trofaste støtter Arne Kofoed.
Til minde om Arne Kofoed udsatte udvalget i 2003 Arne Kofoeds Mindepokal. Ib V. Nielsen,
IFS blev den første der fik tildelt Mindepokalen. Dermed er der skabt grundlag for en meget
hæderfuld tradition.
I Faldskærmsporten arbejder vi med justeringer i proportionerne idet såvel tiden til rådighed
contra Danmarks ustabile vejr som økonomien gør at vi finder det relevant at tilrette dette.
Udvalget håber dermed at stævnet i 2004 gennemføres efter nye proportioner.
Tak til idrætsforeningerne og tjenestestederne for gode og velafviklede stævner.
Tak til udvalgenes medlemmer for en stor, solid og velgennemført indsats i 2002
FALDSKÆRMSUDVALGET Af seniorsergent Mike Petersen
Udvalget har i 2003 bestået af Oversergent L.B. Willumsen/HRN,
Flyverspecialist B. Stephensen/FLV, Seniorsergent K.K. Hansen/HRN og med undertegnede som formand.
I 2003 har faldskærmsudvalget været meget aktiv, og har gennemført
6 udvalgsmøder, hvoraf en del tid er gået med at tilrette bestemmelser
i DMI BST KAP 8.
Rettelserne ønskes lavet for at optimere den konkurrencemæssige side
af sporten. Til baggrund ligger erfaringer fra de sidste års afvikling af forbundsmesterskaber.
Endvidere har udvalget gennemført udviklingsprojekt for faldskærmssporten som fortræning
til forbundsmesterskaberne, samt afviklet forbundsmesterskaberne.
Udviklingsprojekt/fortræningen
Udviklingsprojekt/fortræningen blev gennemført af JDRI på Holstebro-Lintorp flyveplads i
dagene14 – 16. april.
Der var på forhånd tilmeldt 61 deltager og der mødte 52.
Fortræningen blev lagt sammen med at den lokale faldskærmsklub skulle afholde et stævne i
dagene efter (påsken), hvilket betød at vi kunne drage fordel af de fly der kunne stilles tilrådighed, både i størrelse og økonomi.
Alle 3 dage var der godt faldskærmsvejr og der blev lagt op til springerne at alle skulle springe både formation og præcision. På pladsen var der springer tilstede med stor erfaring indenfor begge discipliner, og vi fik et godt udbytte af de tildelte midler.
Sidst på 2. dagen var de tildelte midler brugt og alle springer forsatte for egen regning indtil
slut.
DMI havde tildelt 20.000 kr. til dette kursus. Udvalget siger endnu en gang mange tak for
denne støtte og man kan se, at det får flere deltagere til at stille op til forbundsmesterskabet.
Den lokale faldskærmsklub Holstebro-Lindtorp Faldskærmsklub (HLF) stillede velvilligt sine
lokaler til rådighed, samt sørgede for forplejning. Klubben var på enhver måde behjælpelig
med at afvikle fortræningen, og udvalget vil gerne sig HLF mange tak for hjælpen.
DMI forbundsmesterskab 2003
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DMI forbundsmesterskab 2003 blev afviklet den 11 – 13. juni 2003 på Varde flyveplads med
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) som arrangør.
I alt deltog der 41 springer. Præcisionskonkurrencen deltog 13 hold, heraf 3 mix-hold, samt
11 hold, heraf 3 mix-hold i Militær Formations Cup.
På 1. dagen gennemførte vi 1 prøverunde i formationsspring og gik herefter over til 1 runde,
som blev færdig sidst på eftermiddagen. Først på aftenen gik vi i gang med 1 runde i præcision i det vinden der havde drillet hele dagen havde lagt sig.
Som det plejer i DK ville vejret ikke helt spille med, og 2 dagen gik skiftevis med at springe
formation og præcision indtil vi sidst på 2.dagen måtte lukke ned uden at vi var færdige med
minimumsrunden i præcision. Formation var afviklet med minimumsrunder.
Aftenen blev brugt til socialt samvær med grill på Varde flyveplads.
På 3.dagen (reservedagen) gik vi tidligt i gang med præcision og fik lige før middag afviklet
minimumsrunder. Status er at der blev afviklet en prøverunde, 3 runder i præcision og 3½
runde i formation.
Resultatliste er sendt til DMI efter afvikling af forbundsmesterskaberne.
Forbundsmesterskaberne blev afviklet med 2 små fly af typen Cessna 182 til 5 springer. Disse
fly er meget velegnet både i størrelse og økonomi til den type af spring, men rent økonomisk
er det ikke muligt at gennemfører et mesterskab til Max-runder for det afsatte budget på kr.
30.000.
I 2003 blev der brugt kr. 38.960 og kun lidt over halvdelen af runderne gennemført.
Udvalget vil arbejde på at der måske kan findes en løsning med at anvende fly fra flyvevåbnet, samt at der bliver gennemført et ”cut” efter 2 runde i formationsspring for at holde budgettet. Alternativt hertil er at øge budgettet.
Næste års forbundsmesterskab er den 7-9. juni med Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands Idrætsforening som arrangør og bliver afviklet på Års Flyveplads.
Træningssamlingen bliver afviklet af Vordingborgs Garnison Idrætsforening på Maribo flyveplads april/maj 2004.
Udvalget vil i 2004 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 2003 og
ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
FÆGTNING Af kaptajn Hasse Blumensaadt
Generelt.
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
arrangerede DMI Landsfægtestævne, kårde, individuel og Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
DMI Landsstævne, kårde, hold. Begge arrangementerne blev tilrettelagt og gennemført med god
støtte fra enheder i de to garnisoner.
Begge stævner blev gennemført gnidningsfrit. En
stor tak til fægtningens “rejsehold” med nu pensioneret seniorsergent Jan Iansen fra Slagelse og
Næstved Garnisoners Idrætsforeningen i spidsen.
Landsfægtestævnet på kårde, individuel.
Landsfægtestævnet blev gennemført af ISG 12. –
13. marts. Stævnet blev afholdt i gymnastiksalen
på Flyvevåbnets Officersskole. Stævnet blev afviklet i gode rammer og i en god sportlig at- 25 -
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mosfære, myndigt ledet af erfarne og “civile” dommere – en stor tak til den gamle garde af
pensionerede officerer og befalingsmænd, der trofast stillede sig tilrådighed for den militære
fægtning.
Der deltog i alt 31 fægtere i stævnet, heraf 6 damer.
Seniorsergent Ib V. Nielsen, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Efter indledende runde, der blev fægtet over begge dage, blev der fægtet placeringskampe.
Efter spændende semifinale- og finalekampe, der blev fægtet med et højt fægteteknisk niveau,
blev resultatet:
Damer:
1. Overkonstabel Diana Rank, Idrætsforeningen Varde Garnison.
2. Kadet Line Bonde, Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole.
Herrer:
1. Overkonstabel Henrik Jørgensen, Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening.
2. Kaptajn Hans H. Blumensaadt, Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk.
3. Seniorsergent Ib. V. Nielsen, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup.
Talentpokalen, der udleveres bedste nye fægter, blev tildelt menig Simon Hansen fra Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening.
Stævnet blev på andendagen overværet af fru Åse Kofoed, enke efter legendariske Arne Kofoed, der døde i efteråret 2002, og som i sin aktive karriere, som fægter og dommer, deltog i
59 ud af 60 mulige DMI-stævner. Fægteudvalget havde indstiftet en mindepokal for Arne
Kofoed. Den skulle uddeles til den mest fair fægter og overrækkes af fru Åse Kofoed. Pokalen blev under stort bifald overrakt til seniorsergent Ib V. Nielsen fra Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup.
Landsfægtestævnet på kårde, hold.
Stævnet blev gennemført af IVG d. 13. november. Stævnet blev afholdt i gymnastiksalen på
Varde Kasernen.
Der var tilmeldt 16 hold fra 8 forskellige idrætsforeninger landet over. På trods af, at der pga.
sygdom kun mødte 15 hold op, er det en fremgang på 4 hold eller 35%.
Holdene blev efter en kort instruktion delt op i fire indledende puljer, hvor alle hold fægtede
mod hinanden.
Efter indledende runde, blev holdene placeret i fire nye puljer, hvor der igen blev fægtet placeringskampe - alle mod alle - om placeringerne 1 til 4, 5 til 8, osv.
Efter mange kampe (alle fægtere kom til at fægte min. 15 kampe) stod kampen om mesterskabet mellem Slagelse og Næstved Garnisonsers Idrætsforening 1 (SNGI 1) og Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup 1 (IFS 1). Længe så det ud som om af SNGI ville trække det
længste strå, men efter flot fægtning – fra specielt SG Kim Ditlevsens side lykkes det IFS 1 at
vinde mesterskabet. Kampen om 3. pladsen stod mellem IFS 2 og et sammensatte hold fra
Hærens Logistik Skoles Idrætsforening, Søværnets Idrætsforening og SNGI (HLSI/SIFF/SNGI). Her vandt det sammensatte hold.
Fremtiden.
Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund.
Samarbejdet med Dansk Fægte-Forbund (DFF) har bl.a. omfattet, at der igen i år blev afholdt
”DMI OPEN”, et åbent militær stævne, på Antvorskov Kaserne. I år deltog der i alt 32 fægtere, hvilket igen er en fremgang i forhold til sidste år.
Fægteudvalget vil igen 2003 igen afholde ”DMI OPEN”. Stævnet er planlagt afholdt i weekenden 5. – 6. juni på Antvorskov Kaserne.
Fægtning i forsvaret.
Der er ved stævnerne i løbet året set mange nye og gamle ansigter fra flere og flere idrætsforeninger.
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Fægtning i forsvaret vurderes, at være inde i en positiv udvikling. Specielt bør IFO´s deltagelse i holdmesterskabet fremhæves. Det var flot, at der stillede 4 hold fra IFO (arrangøren af
forårets stævne).
Fægteudvalget vil i 2004, i et samarbejde mellem Hærens Officersskole (HO), Dansk FægteForbund og Frederiksberg Slots Fægteklub, gennemfører et projekt på HO, så der igen bliver
genindført obligatorisk fægteundervisning for både kadetter og elever. Et tiltag der helt sikkert vil skabe flere militære fægtere.
SVØMNING
Af major Keld Lavesen.
I 2003 var DMI Landssvømmestævnet igen placeret i Auderødlejren med Kongens Artilleriregiment Idrætsforening som arrangør. Det gode motiverede personel fra Kongens Artilleriregiment der velvilligt blev stillet til rådighed sørgede for et velgennemført stævne, som blev
afviklet på en særdeles vel fungerende måde.
16 foreninger stillede op til stævnet. Der var tilmeldt 219 starter fordelt på 84 svømmere. Dette kan udvalget og den arrangerende klub kun være tilfreds med, og det gav et godt og kvalitetsmæssig fint stævne.
Det blev sat 2 nye DMI rekorder. Sergent Anders Kilen, SIF KOR fornyede igen sin rekord
fra 2001 i 100 meter fri i tiden 0.52.37 og dermed lykkedes det for 3. gang i træk, at vinde
pokalen i 100 m fri til ejendom. Det er en flot præstation idet Anders med sin alder på 28
svømmer i gruppen oldboys I. Hos damerne stod Løjtnant Lene Lillelund, HOI for at slette
Charlotte Floor Johansen´s rekord i 50 m fri fra 1993 i tiden 0.28.74.
Hærens Officersskoles Idrætsforening, Jydske Dragonregiments Idrætsforening og Slagelse
Garnisons Idrætsforening var de mest vindende idrætsforeninger. Det var meget tidligt klart at
HOI var suverænt bedste forening. Og dermed vinder af Forenings pokalen med 157 point
mod JDRI med 89 point og SNGI med 66 point.
Svømmeudvalget kunne igen se tilbage på et sportsligt godt og velfungerende stævne med
mange gode resultater. Det skal især fremhæves, at der nu er god deltagelse i OLD BOYS
grupperne der er dog fortsat plads til flere. Så hermed en opfordring til jer der måske i løbet af
året dyrker lidt svømning eller måske bare er en gammel svømmer, som stadig kan huske de
grundlæggende tag. Så måske var det værd at overveje, om ikke i skulle sætte kryds i kalenderen ud for den 24. september 2004, hvor DMI Landssvømmestævnet afvikles af Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup.

SKYDEUDVALGET
Landsskyttestævnet
Af orlogskaptajn Kristen Trap, formand
Forbundsmesterskaberne i flugtskydning blev afviklet i uge 38
med Jyske Dragon Regiment og
Jyske Dragon Regiments Idrætsforening som arrangør.
Stævnet blev afviklet på den Jagtforenings flugtskydningsbane
i udkanten af Holstebro i et fint sommervejr og med ca.140
deltagere. Flugtskydningsstævnet var igen et godt og perfekt
gennemført stævne og med en hyggelig kammeratskabsaften.
I uge 39 blev Landskyttestævnet 2003 gennemført med indkvartering og bespisning på Søværnets Grundskole. Feltskydning blev afviklet i Melbylejren og baneskydning på Hanebjerg
Skyttecenter med Søværnets Grundskole og Søværnets idrætsforening KBH som arrangør.
Feltskydningen var et godt arrangement hvor start og slut var ved stævnekontoret i Melbylejren og trods en længerevarig strømafbrydelse, fungerede resultatformidlingen imponerende.

- 27 -

DMI ÅRSBERETNING 2003
Der var ca. 120 skytter tilmeldt og til kammeratskabsaftenen var der ca. 90 til spisning. Medens de gule ærter blev varmet (Var blevet lidt lunkne pga. strømafbrydelsen ) underholdte
Søværnets Tamburkorps
Skytterne.
En stor TAK til henholdsvis de Jyske Dragoner og Søværnets Grundskole for to gode arrangementer i 2003. Søværnets Grundskoles Håndvåbenelement har nu i tre år træk gået ind i
opgaven med at gennemføre feltskydningen. Det har været elever på skydelederuddannelsen,
der har fået opgaven. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende
Jyske Dragon Regiment og idrætsforeningen har påtaget sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne 2004. En spændende opgave som vi i skydeudvalget nu er glade for er lagt i Jylland
på et sted, hvor det kræver kreativitet og stor fantasi fra stævneledelsen for at gennemføre et
så stort et arrangement tilfredsstillende.
Skydeudvalget efterlyser en arrangør for Landsskyttestævnet 2005 Hvis der ikke er en arrangør der melder sig inden 1. april 2004, må vi desværre aflyse landsskyttestævnet 2005. Det
må ikke ske, så derfor se at komme på banen kære idrætsforeninger.

SPECIALUDVALGET
Af oberstløjtnant Ole Christiansen
2003 var det andet år, hvor de idrætter under DMI, hvori der afholdes Danmarksmesterskaber,
var samlet i ét idrætsudvalg, Specialudvalget. Det var mit første år som formand.
Ved valget til formand for Specialudvalget, var jeg så uforsigtig på talerstolen at love, at jeg
ville arbejde for, at alle tre idrætsgrene, militær femkamp, feltsport og biathlon orientering
skulle komme mere i fokus.
Der skal ikke kun gennemføres én konkurrence i årets løb. Det kan vi simpelthen ikke være
bekendt. De berørte idrætsgrene vil uddø, hvis ikke vi gør en indsats for at tiltrække flere
udøvere, og det sker altså ikke udelukkende i forbindelse med et mesterskab!
Vi nåede ikke så langt med at skabe nye udfordringer i 2003, men udvalget for militær femkamp og Feltsportsudvalget har begge analyseret mulighederne for at fremme deres idrætter.
Jeg skal ikke redegøre nærmere for dette arbejde, men derimod opfordre til at læse DMI INFO vedrørende ”Danmarksmesterskabsidrætterne”. Her ses ikke kun vore tanker men også de
konkrete tilbud, som vi giver fra 2004.
Bak op om initiativet. Det er vigtigt, at idrætsforeningerne yder støtte til gennemførelse af de
planlagte arrangementer, samt at I opfordrer jeres kollegaer til at gå i gang med – eller genoptage – én af disse idrætter. Der er lagt vægt på, at der skal være træningsmuligheder og stævner, som ikke udelukkende fokuserer på eliten.
Uden bredde ingen elite – og omvendt.
MILITÆR FEMKAMP

Af premierløjtnant Dennis Foged Hansen.

Danmarks- og forbundsmesterskaber 2003 var henlagt til Prinsens Livregiment på Skive Kaserne med Idrætsforeningen Skive Garnison som arrangør. Vindere og øvrige placeringer fremgår af resultatliste.
Mesterskaberne blev igen i år afviklet som et åbent DM med udenlandske
deltagere fra Norge, Tyskland, Slovenien og Belgien i den internationale
konkurrence. Desværre var vi lidt for sent ude med indbydelserne til at
kunne trække de ti udenlandske nationer til Danmark, som var målet. Et
andet aspekt, som kan have medført mindre interesse for den internationale konkurrence i
Danmark var den tidsmæssige placering af et Europa Cup stævne i Schweiz umiddelbart efter.
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Glædeligt var det, at mesterskaberne i år havde deltagelse fra en lang række idrætsforeninger.
Vi mangler dog stadig at få de sidste foreninger repræsenteret ved mesterskaberne, hvilket vi
vil arbejde på i den kommende sæson.
Vi har en vision om at skabe en form for cup turnering i militær 5-kamp, som skal løbe over
hele året. Det primære formål hermed er at få
flere til at dyrke sporten, men også at skabe et
større udbud af konkurrencer for dermed at
fastholde folk i sporten. Cuppen planlægges
udformet således, at nogle af disciplinerne fra
militær 5-kamp gennemføres som et endags
arrangement f.eks. start første disciplin kl.
1000, anden disciplin kl. 1300 og derefter afslutning. Antallet af cup-afdelinger kan variere
fra år til år, men målet er 6-8 afdelinger pr. år
foruden Forsvars- og Danmarksmesterskaberne,
som også vil tælle med i den samlede cup.
Det er fortsat nødvendigt, at der agiteres aggressivt for sporten således, at sporten kan bestå
som en del af idrætsvirksomheden ved hærens
regimenter og gerne ved tilsvarende myndigheder
ved søværnet og flyvevåbnet. Idrætsofficerer,
idrætsbefalingsmænd og idrætsinstruktører opfordres til i samarbejde med idrætsforeningerne
at fastholde engagementet blandt sportens udøvere og ikke mindst motiverer dem, der gerne vil i
gang.
Næste års Danmarks- og forbundsmesterskaber
ligger i perioden 31. august - 3. september 2004
på Sjælsmark Kaserne med Kongens Artilleriregiments Idrætsforening som arrangør. Med de
positive tilkendegivelser, der har været om årets
mesterskab er det bare om at komme i gang med
træningen til den nye sæson. Tag også godt imod de oplæg, der kommer om den lovede cup
turnering. Vi glæder os til den kommende sæson med spændende konkurrencer – og forhåbentlig også en række nye deltagere.
Der kommer ingen nye talenter af sig selv - de skal findes og motiveres.

BIATHLON ORIENTERING Af seniorsergent Per Møller Sørensen
Det forgangne år var et begivenhedsrigt år for biathlon orienteringssporten i Danmark. Årsagen hertil var bl.a. at Europamesterskaberne
skulle foregå i Danmark. Dette var dog kun ét ud af flere gode stævner.
Det første store stævne var Danmarksmesterskaberne, som blev
afholdt i det nordjyske med Trænregimentets Idrætsforening som
arrangør. Konkurrencerne var henlagt til Vester Torup Klitplantage,
som gav mulighed for krævende konkurrencer, både teknisk og fysisk. Stævnepladsen var smukt placeret ca. 100 meter fra strandkanten for foden af en klitrække, der var tilstrækkelig høj til, at der kunne indrettes skydebane i retning af klitterne og
terrænet bagved samtidig kunne anvendes til konkurrenceområde for orientering. Starten på
punktorienteringen, som var første disciplin, kunne således foregå direkte fra stævnepladsen.
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Idrætsforeningen havde således valgt gode rammer for stævnet, og disse blev godt udnyttet
med et par krævende og spændende konkurrencedage som resultat.
Banelæggeren til punktorienteringen i den
klassiske konkurrence måtte en tur på hospitalet dagen før mesterskabet, og opsætning af banen måtte påtages af andre. Dette
medførte en mangelfuld afmærkning, hvilket resulterede i en protest, som dog efter
grundig overvejelse blev afvist af juryen.
Alligevel et kedeligt moment, som vi skal
forsøge at forebygge muligheden for i
fremtiden. Som helhed havde den klassiske
konkurrence ellers passende sværhedsgrad,
både teknisk og fysisk.
Andendagens stafetkonkurrence har i de
senere år gennemgået nogle mindre ændringer vedrørende rækkefølgen i disciplinerne. Orienteringsløbet er nu opdelt i to
sløjfer, og det har udviklet sig til en spændende, meget intensiv og seværdig konkurrence, og dette var også tilfældet her. Stillingen
vekslede i de fleste klasser flere gangen undervejs, hvilket de ikke konkurrerende biathleter
kunne følge med i, bl.a. fra en høj klit inde midt i strafrunden.
Præmierne i den klassiske disciplin blev uddelt under middagen ved den traditionelle kammeratskabsaften, mens stafetkonkurrencens vindere fik deres præmier overrakt af Formanden for
DMI, generalmajor Karsten J. Møller ved stævnets afslutning i Vester Torup Klitplantage. De
mange deltagere kunne herefter vende hjem efter et par gode dage i det nordjyske. Vindere og
øvrige placeringer fremgår af resultatliste.
Næste store konkurrence var Europamesterskaberne, som DMI arrangerede i 2003. Eliteudvalget var ansvarlig for arrangementet, men Feltsportsudvalget bistod med teknisk ekspertise i
såvel planlægning som afvikling af stævnet.
Det var oprindeligt planen, at mesterskaberne skulle varetages af Letland, men
med et sent afslag hertil i 2002, påtog
Danmark sig at arrangere mesterskaberne,
som vi sidst gjorde det i 1999.
Ret tidligt i planlægningen blev det besluttet at overlade den praktiske del af
stævnet til Kolding Orienteringsklub, dog
med DMI som arrangør af skydningen.
Kontakt til lodsejere, udpegning af kontrollører samt opgaven som skydeleder
var Feltsportsudvalgets opgaver. Det var
glædelig at opleve, at dette samarbejde mellem en civil klub og DMI fungerede tilfredsstillende. Vi kan se tilbage på et velafviklet stævne. At de danske deltagere så løb med de fleste medaljer – 3 x guld og 2 x bronze - var naturligvis med til at fuldende succesen.
Igennem sæsonen er der gennemført tre kredsmesterskaber, der ligesom de foregående mange
år blev arrangeret af DMI´s medlemsforeninger.
Nordkredsmesterskabet varetog Hjørring Garnisons Idrætsforening i samarbejde med Orienteringsklubben Vendelboerne i Katsig Bakker i Vendsyssel.
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Sydkredsmesterskabet fandt sted på Fredericia Fælled med Fredericia Garnisons Idrætsforening som arrangør i samarbejde med Fredericia Orienteringsklub. Dette arrangement var
udpeget til prøvestævne for et kommende Danmarksmesterskab i Sprint, og havde ca. 50
deltagere.
Østkredsmesterskabet blev arrangeret af Flyvestation Skalstrups Idrætsforening i Nordsjælland.
En stor tak skal lyde til disse idrætsforeninger for, at de påtog sig opgaven.
Sæsonen afsluttedes, som traditionen byder det, med de Åbne Mesterskaber. Disse gennemførtes i 2003 i det sønderjyske med base på Flyvestation Skrydstrup, og med skovene syd for
Aabenraa som konkurrenceområde. 120 deltagere fra fire forskellige nationer deltog i et godt
arrangement. Dette mesterskab har i mange år
fungeret som en uofficiel nordisk sæsonafslutning, og med sportens udbredelse til flere europæiske lande, er det på tegnebrættet, at netop
dette danske stævne skal fungere som afslutningsstævne for en international cup turnering,
som på dansk initiativ planlægges indført fra
2004.
De fleste af årets konkurrencer har også i 2003 været bundet sammen af en gennemgående
turnering, som Newline har støttet i de senere år. Usikkerhed omkring en eventuel fremtidig
sponsor til denne cup turnering må ikke skade sporten. Feltsportsudvalget vedkender sig ansvaret for at lave en sammenhængende turnering, og sponsor eller ej, så ønsker vi, at denne
turneringsform forsætter!
Biathlon orientering er ikke på vej til at blive – det er – en elitesport.

FELTSPORT Af seniorsergent Per Møller Sørensen
Feltsportsudvalgets mest traditionsrige stævne, Danmarksmesterskaberne i Feltsport, fandt
i 2003 sted fredag den 29. august med Idrætsforeningen for Odense Garnison som arrangør,
godt støttet af Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. Desuden havde idrætsforeningen fået stor hjælp af Odense Orienteringsklub og ROID FYN.
Placeringen af konkurrencerne havde i planlægningsfasen givet en del problemer. Disse skyldtes dels dårlig
kortkvalitet, dels krav om ret stor betaling for lån af
terræn. Dette levede ikke op til arrangørernes fokus på
kvalitet og ressourcestyring. Stævnet blev slutteligt
placeret i Svanninge Bakker med Fåborgs Orienteringsklubs klubhus som centrum med de nærliggende
faciliteter til skydning, afstandsbedømmelse og kortlæsning samt håndgranatkast. Tidsforbruget i planlægningsfasen gav en utilsigtet travlhed med den endelige
planlægning af de enkelte discipliner, men på konkurrencedagen var alt klart.
De fire første discipliner blev gennemført umiddelbart
efter hinanden i området ved stævnepladsen, hvorefter
deltagerne blev transporteret – evt. på egne ben - til start på orienteringsløbet, for igen at slutte i målet på stævnepladsen ved klubhuset.
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Resultatformidling såvel som beregning af kortlæsning foregik med efterhånden velafprøvede
programmer, så tidligere tiders problemer på disse områder er efterhånden et overstået kapitel.
OS Jørgen Winther Jacobsen og hans hjælpere fortjener ros for et solidt arbejde, som blev
vanskeliggjort af de nævnte problemer i planlægningsfasen. Desværre havde kun 89 tilmeldt
sig stævnet, hvilket er det laveste i mange år.
Feltsport har meget stolte traditioner, og det opfattes
vist nok af mange deltagere – mest dem med grå tindinger – som den ”rigtige” militære idrætsgren, hvor
flest mulige af soldatens nødvendige færdigheder
kommer på prøve. Og rigtigt er det, at sporten stiller
store – og forskelligartede – krav til deltageren, men er
det så ikke synd, at vi ikke er flere deltagere?
Reserveofficersforeningerne i Danmark har ret godt fat
på træning i feltsport, og reserveofficerer ses da også
ofte som deltagere og vindere ved Danmarksmesterskaberne i Feltsport. Det er Feltsportsudvalgets tanke
at gå i nært samarbejde med ROID kredse rundt i
Danmark omkring træning og – hvorfor ikke? – gennemførelse af en cup turnering i fremtiden. Se nærmere herom i DMI INFO.
Feltsport er en konkurrenceform, der kræver soldatermæssige færdigheder.
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ELITEUDVALGET
Af Major Peter Farver
Eliteudvalgets (ELU) hovedformål er, at det skal varetage forbundets interesser samt den almindelige sagsbehandling vedrørende elitens forhold med vægten lagt på de idrætsgrene, hvor
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) har status som specialforbund (Militær femkamp, feltsport og biathlon orientering. Det er ligeledes tanken, at udvalget skal bistå de øvrige DMI
organer samt virke som kontaktled mellem DMI og Center For Idræt, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark når det drejer sig om elitens forhold.
Den opgavebeskrivelse, der er grundlaget for eliteudvalgets arbejde, fastlægger, at udvalget
hvert år skal arbejde ud fra en handleplan, der for et år af gangen godkendes af DMI bestyrelse.
Handleplanen for år 2003 havde følgende prioriterede opgaver:
Team Danmark støtte.
ELU var pålagt at fastholde og udvikle samarbejdet med Team Danmark (TD). Som en del af
denne målsætning var ELU pålagt at udarbejde disciplinanalyser for både militær femkamp
og biathlon orientering. Disciplinanalyserne er grundlaget for TD vurdering af de aktuelle
muligheder for støtte.
Udarbejdelsen blev startet op ved de respektive landsholdsledelser, men blev formaliseret
under et DMI eliteseminar afholdt i maj måned. Seminaret resulterede i 2 komplette analyser,
der efterfølgende blev præsenteret for TD sammen med DMI nye elitepolitik.
Samarbejdet med TD, samt det målrettede arbejde med militær femkamp, resulterede i, at TD
godkendte en ny støtteperiode i form af landsholdsstøtte til militær femkamp landsholdet samt
individuel støtte til Brian Daasbjerg.
Elitepolitik.
Forbund der forvalter en elite, herunder landshold skal have en defineret elitepolitik. DMI og
ELU har gennem længere tid diskuteret udformningen af en sådan politik. For at afslutte arbejdet blev opgaven med at nedskrive en elitepolitik pålagt ELU som en prioriteret opgave i
2003.
Arbejdet blev færdiggjort under det tidligere nævnte eliteseminar. Produktet var et dokument
med overskriften ”Elitearbejdet i Dansk Militært idrætsforbund”. Dokumentet beskriver DMI
arbejde med militær femkamp og biathlon orientering på eliteniveau og indeholder følgende
afsnit:
- Generelt.
- Struktur.
- Elitepolitik.
- DMI mål og visioner.
- Planlægningsgrundlaget for begge idrætter.
Med de nævnte afsnit, er der tale om et dokument, som udover en elitepolitik beskriver hvorledes DMI håndterer elitearbejdet i forbundet. Det er med andre ord et rammedokument, der
er tænkt som et styringsredskab i det fremadrettede elitearbejde.
Dokumentet blev efterfølgende officielt godkendt af DMI bestyrelse.
Eliteseminar.
Som nævnt flere gange, blev der i 2003 afholdt et internt eliteseminar. Idéen bag seminaret
var dels af skabe et arbejdsforum til løsning af de pålagte opgaver (Disciplinanalyser og elitepolitik), men også at skabe et forum, hvor landsholdsledelserne fra henholdsvis militær femkamp og biathlon orientering kunne udveksle erfaringer omkring elitearbejde.
Seminaret var ikke en del af den godkendte handleplan, men blev godkendt af DMI bestyrelse
og forretningsudvalg som en god og nødvendig aktivitet. Projektet blev tildelt økonomiske
ressourcer ved siden af det godkendte ELU budget.
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Seminaret var en stor succes. Idéen med at udveksle erfaringer fik mange rosende ord med på
vejen, og de pålagte arbejdsopgaver med de skriftlige produkter blev løst til alles tilfredshed.
På baggrund af disse erfaringer, er det besluttet, at der også fremadrettet bør afvikles interne
eliteseminarer.
Biathlon Orientering.
Biathlon Orientering er en af de idrætsgrene, hvor DMI har status som specialforbund.
Denne idrætsgren var prioriteret i såvel 2000, 2001 og 2002. Denne prioritering fortsatte i
2003 med fokus på landsholdet.
Forholdene for landsholdet i 2003 blev beskrevet i dokumentet ”Økonomisk forvaltning af
DMI landshold, biathlon orientering”, som blev udarbejdet af ELU. Af dokumentet fremgår
det, at følgende aktiviteter blev godkendt for 2003:
- Op til 5 almindelige mønstringer.
- 1 DMI mønstring (Sverige)
- 1 udtagelsesmønstring, DMI (Sverige).
- Deltagelse i europamesterskaber med minimum 2 herrehold (6 personer), 2 damehold (4
personer) samt de fire ledelsesfunktioner.
Aktiviteterne for landsholdet havde særlig interesse i 2003, idet DMI arbejdede målrettet frem
mod EM 1.-3. august. Den særlige interesse netop i år skyldes at Danmark med DMI som
vært var arrangør af EM. Alle sejl var således sat til, for at resultaterne kunne kulminere på
hjemmebane.
Den målrettede og meget flotte indsat bar frugt, hvilket resulterede i følgende meget fornemme resultater:
Sprint distance:
Herrer; guld, Thomas Jensen, Kolding OK (KOK)
Damer, guld, Maria Høyer, Kolding OK (KOK)
Klassisk Distance:
Herrer, guld, Bjarne Hoffmann, Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Stafet:
Herrer, bronze, Bjarne Hoffmann IFK, Thomas Jensen KOK, Jan Møller Trænregimentets
Idrætsforening
Damer, bronze, Nina Hoffmann KOK, Tina Haarup OK HTF
Danmark fik således 3 guld medaljer og 2 bronze medaljer, hvilket er helt enestående.
Generelt var EM 2003 en stor succes. Mesterskabet blev gennemført med Vingsted Centret
som base, hvilket var ideelt til formålet. DMI indgik et samarbejde med Kolding OK omkring
afviklingen af EM, et samarbejde der kun kan beskrives med meget rosende ord. KOK er nok
at betragte som den førende klub inden for biathlon orientering i Danmark, og klubbens professionalisme og ekspert viden var uden tvivl en af årsager til, at årets største arrangement
inden for DMI blev en stor succes.
PR-virksomhed.
ELU var i 2003 pålagt at gennemføre 2 orienteringsforløb med henblik på at udbrede kendskabet til biathlon orientering. Aktiviteten skulle målrettes mod såvel militære idrætsforeninger som civile orienteringsklubber.
Henset til aktiviteterne i forbindelse med afviklingen af EM, blev disse aktiviteter ikke gennemført af ELU i 2003. Opgaven er efterfølgende overgået til DMI Specialudvalg.
Mødevirksomhed.
Der blev afholdt 2 møder i ELU samt det omtalte seminar.

- 34 -

DMI ÅRSBERETNING 2003
Øvrige opgaver.
Udover de nævnte prioriterede opgaver har ELU arbejdet med en lang række opgaver på ad
hoc basis. At eliteudvalget også bliver brugt til behandling af enkeltsager på denne måde er i
god tråd med filosofien bag udvalget. Udvalget er netop ment som et serviceorgan for de allerede etablerede elementer i DMI organisation, og erfaringerne indtil nu viser, at etableringen
af et eliteudvalg var en rigtig beslutning.
Udvalgets aktuelle sammensætning:
Peter Farver (FLV) formand, Søren Munk Madsen (SVN), Henning S. Christensen (HRN),
Kaj Wagener (HRN), Ole Christiansen (HRN), Mona Rasmussen (HRN), Dennis Foged Hansen (HRN) samt vicegeneralsekretær 2 Ivan Skov (HRN) sekretær.
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KOORDINATIONSUDVALGET
Af seniorsergent Margit Buhl
Koordinationsudvalgets formål er til stadighed at varetage den overordnede koordination af
planlægning og tilrettelæggelse af DMI samlede idrætsvirksomhed samt ressourcestyring af
samme.
Koordinationsudvalget har i 2003 afholdt 2 møder.
I 2003 har vi afviklet i alt 40 kvalifikations-, kreds-, finale- og DM-stævner.
Vi forsøger i udvalget at placere stævnerne jævnt hen over året men vi har måneder hvor
stævneaktiviteten er høj. Endvidere prøver vi også at tage hensyn til AKOS, således så mange
som muligt får mulighed for at deltage.
Vi har i år besluttet at støtte arrangørerne økonomisk med et tilskud på max 50,00 Kr. pr.
hjælper til forplejning under stævnerne.
Boldspiludvalg 2 har ”prøvekørt” andre typer præmier (sportstasker, toilettasker og håndklæder) med stor succès. Dette har nu bevirket at også andre udvalg undersøger mulige præmietyper.
Vi har i udvalget i 2003 udarbejdet en udvalgsmappe til brug for både formanden for udvalgene og de enkelte udvalgsformænd. Den er tiltænkt som en opslagsbog både
for den idrætslige men også økonomiske side af vores idrætsvirksomhed.
Vi har i 2003 haft nedsat en arbejdsgruppe (AGR) som skulle kigge på DMI Tilhørsforhold/startret. AGR har holdt et møde og blev her enige om at vente, da FMD/DMI er kommet
med et udspil, hvor han ønsker at forbundet gør klar til imødegåelse af kommende strukturændringer i Forsvaret, herunder bl. a. konsekvenser for idrætsforeningerne.
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DE MILITÆRE OG CIVILE LANDSHOLD
Eliteidrætten i form af de militære og civile landshold, hvor de militære hold styres af Center
for Idræt og de civile af DMI, har i 2003 været tilgodeset gennem deltagelse i en række militære verdensmesterskaber og europamesterskaber under Council Internationale du Sport Militaire (CISM) og European Biathlon Orienteering Federation (EBOF) samt Militære Nordiske
Mesterskaber (MNM) således:
CISM
CISM og EBOF
Militære Nordiske
Idrætsgren
Verdensmesterskaber Europamesterskaber
Mesterskaber
Militær femkamp
Spanien
Østrig
Sverige
Marine femkamp
Spanien
Finland
Orientering
Lithauen
Skydning
Tyrkiet
Danmark
Faldskærmsudspring
Sejlsport
Italien
Finland
Biathlon orienteDanmark (civil)
Norge
ring
Fra disse mesterskaber skal følgende fine resultater fremhæves:
Militær femkamp:
MNM:
Brian Dåsbjerg nr. 3 med 5.362,6 pts.
Henrik Lassen nr. 4 med 5.295,3 pts.
Anne-Sophie Eriksen nr. 5 med 5.032,8 pts.
Herreholdet nr. 1 med 20.982,1 pts.
EM:
Brian Dåsbjerg nr. 4 med 5.379,7 pts.
Anne-Sophie Eriksen nr. 4 med 5.147,9 pts.
Herreholdet nr. 4 med 21.089,1 pts.
VM:
Brian Dåsbjerg nr. 7 med 5.383,8 pts.
Anne-Sophie Eriksen nr. 9 med 5.068,8 pts.
Herreholdet nr. 6 med 20.931,7 pts.
Sejlads:
MNM:
I holdkonkurrencen blev Danmark nr. 3.
Individuel bedste placering nr. 5.
Biathlon orientering:
EM:
3 guld- og 2 bronzemedaljer til Danmark. Guld i sprint til Thomas Jensen og Maria Høyer. Guld i klassisk til Bjarne Hoffmann. Bronze i stafet til både herrer og damer, holdenne bestod af Bjarne Hoffmann, Jan Møller og Thomas Jensen samt Nina Hoffmann og
Tina Haarup. Herudover en lang række øvrige ”ikke metal” topplaceringer, f. eks. klassisk nr.
4 ved Mette M. Nielsen og 5 herrer i top 10 på klassisk.
MNM:
Bedste placering i sprinten blev vores enlige kvinde som nr. 4, blot 13 sekunder
fra bronze. Bedste placeringer på herresiden var 10, 18 og 19 ud af 40 deltagere. På klassisk
blev de bedste placeringer nr. 10, 13 og 16 ud af 40 deltagere. I stafet blev herrerne nr. 4 med
Bjarne Hoffmann, Jan Møller og Thomas Jensen.
Orientering:
VM:
Danmark blev nr. 12 ud af 24 lande i holdkonkurrencen. I stafet blev Danmark nr.
21 og 32 ud af 49 stafethold. To deltagere kvalificerede sig til A-finalen individuelt. Vores
kvinder blev nr. 28 ud af 46 deltagere.
Skydning
MNM:
Sportspistol, præcision: Dorte Thorsen nr. 1
Sportspistol, hurtigskydning: Nina Hylkjær nr. 1 og Dorte Thorsen nr. 2.
Sportspistol, feltskydning: Dorte Thorsen nr. 1.
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EM:

Sportspistol, præcision: Dorte Thorsen nr. 10 og holdet blev nr. 5.
Sportspistol, hurtigskydning: Nina Hylkjær nr. 10 og Dorte Thorsen nr. 12, holdet
blev nr. 3.
Gevær 50 meter: Jette Andersen nr. 2 og holdet blev nr. 1.
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
31. december 2003
IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Flyvestation Skalstrups Idrætsforening (FSI)
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI)
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark (FPRD)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjemmeværnets Idrætsforening København (HIK)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Logistikskoles Idrætsforening (HLSI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skagen (IFSK)
Idrætsforeningen Flyvestation Skovhuse (IFFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Vandel (FVI) (Nedlagt i 2003)
Idrætsforeningen Flyvestation Værløse (VIF)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Forsvaret i Vedbæk (IFV)
Idrætsforeningen Farum Garnison (IFG) (Nedlagt i 2003)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS) (Tidligere Søgaardlejrens Idrætsforening)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen UUA (IUUA)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kongens Artilleriregiments Idrætsforening (KARI)

(62)
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(193)
(99)
(506)
(879)
(190)
(149)
(156)
(24)
(350)
(6)
(91)
(331)
(710)
(133)
(206)
(31)
(954)
(65)
(26)
(778)
(237)
(524)
(586)
(282)
(5)
(486)
(401)
(54)
(73)
(1585)
(37)
(748)
(134)
(1111)
(100)
(40)
(188)
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IDRÆTSFORENING

MEDLEMSTAL

Livgardens Idrætsforening (LGI)
Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands Idrætsforening
(LFRNI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID)
Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening (SNGI)
Søgaardlejrens Idrætsforening (SGLI) (Nedlagt i 2003)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Trænregimentets Idrætsforening (TRRI)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
AFCENT VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Heidelberg Idrætsforening (HIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

(1084)
(28)
(84)
(61)
(114)
(784)
(700)
(1314)
(548)
(1070)
(646)
(1142)
(284)
(909)
(288)
(37)
(30)
(25)
(30)

TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
Tallene i parentes er pr. 31.december 2002
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56 (57)
(21708)

DMI ÅRSBERETNING 2003
SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI FORRETNINGSUDVALG, BESTYRELSE M. FL.
Pr. 5. april 2003
Valgt
år til år
FORRETNINGSUDVALG:
Generalmajor Karsten J. Møller, hæren
Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet, kasserer
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Margit Buhl, hæren
ØVRIGE BESTYRELSE:
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren (UF)
Major Keld Emil Damsgaard, hæren (UF)
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (UF)
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet (UF)
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (UF)
Major Varny Vestergaard, hæren (UF)
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Seniorsergent Jan Andersen, søværnet
BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Premierløjtnant af reserven John Pihl, hæren
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet
Premierløjtnant Kjeld O. Rasmussen, flyvevåbnet
AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
Oberst Jens Christian Lund, hæren
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
SUPPLEANTER TIL AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Generalmajor Leif Simonsen, flyvevåbnet
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND:
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Peter Farver, flyvevåbnet
DANSK FÆGTE-FORBUND:
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren (kontaktperson)
KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG:
Orlogskaptajn Kent Ravn, søværnet
UF = Udvalgsformand
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DMI ÅRSBERETNING 2003
OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2003
BOLDSPILUDVALG I
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren, formand
Major Torben L.Jensen, hæren, formand/badminton
Flyverspecialist Kenneth Møller Holm, flyvevåbnet, badminton
Major Kaj Ove Bendixen, hæren, formand/bordtennis
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet, bordtennis
Major Claus Pieler, flyvevåbnet, formand/golf
Specialarbejder Michael Christoffersen, søværnet, golf
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand/tennis
Overværkmester Jan Larsen, hæren, tennis
BOLDSPILUDVALG II
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet, formand
Kaptajn Kim R. Kock, hæren, formand/fodbold
Seniorsergent Annette B.Jensen, flyvevåbnet, fodbold
Oversergent Claus Hansen, hæren, fodbold
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, fodbold
Oversergent Lasse Odgaard, flyvevåbnet, fodbold
Overkonstabel Lars Vandborg, hæren, fodbold
Oversergent Mikkel A.Sabroe, hæren, formand/håndbold
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet, håndbold
Premierløjtnant Jesper Skovgaard, hæren, formand/volleyball
Premierløjtnant Martin Henningsen, flyvevåbnet, volleyball
Assistent Anita Schønemann, hæren, volleyball
Premierløjtnant Kristian Høy, hæren, volleyball
IDRÆTSUDVALG I
Major Varny Vestergaard, hæren, formand
Kaptajn Klaus Gertsen, hæren,
Kaptajnløjtnant Kim Sonne Frandsen, søværnet, formand/cross
Kadet Klaus Kildemand, flyvevåbnet formand/tri-/duathlon
IDRÆTSUDVALG II
Major Keld Emil Damsgaard, hæren, formand
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand/faldskærm
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren, faldskærm
Sergent Bjørn Stephensen, flyvevåbnet, faldskærm
Seniorsergent Karsten Kogut Hansen, hæren, faldskærm
Kaptajn Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand/fægtning
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren, fægtning
Seniorsergent Kim K.Berg, søværnet, fægtning
Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren, fægtning
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet, fægtning
Major Keld H. Lavesen, hæren, formand/svømning
Kaptajn Steen G. Brevadt, hæren, svømning
Kaptajnløjtnant Per Storm, søværnet, svømning
Kaptajn Britta Schade, flyvevåbnet, svømning
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SKYDEUDVALGET
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, gevær-dommer
Seniorsergent Finn Damkjær, flyvevåbnet, pistol-bane
Seniorsergent Paul Erik Sørensen, flyvevåbnet, resultatformidling
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren, feltskydning
Flyverspecialist Anker Sewohl, hæren, pistol-dommer
Oversergent Mai-Britt Seehusen Raagaard, flyvevåbnet, pistol/gevær, damer
Seniorsergent Christian Scherrebeck, flyvevåbnet, flugtskydning
Chefsergent Villy R. Hansen, flyvevåbnet, flugtskydning (pensioneres i 2004)
SPECIALUDVALGET
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, formand
Seniorsergent Per M. Sørensen, flyvevåbnet, formand/feltsport-biathlon orientering
Oversergent Jan Møller, hæren, feltsport-biathlon orientering
Flyverspecialist Hans Frederiksen, flyvevåbnet, feltsport-biathlon orientering
Kaptajn Mona Rasmussen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Seniorsergent Søren Ole Bøje Sørensen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Major-R Bjarne Corvinius, hæren, feltsport-biathlon orientering
Oversergent Gitte Vinther Nielsen, hæren, feltsport-biathlon orientering
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren, formand/militær femkamp
Overkonstabel-1 Benny Bendtsen, hæren
Sergent Morten V. F. Østfeldt, hæren
Premierløjtnant Anders Glümer, hæren
HÆDERSTEGNSUDVALGET
Generalmajor Karsten J. Møller, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Oberst Jens Christian Lund, hæren
Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær
LOVUDVALGET
Major Kaj Wagener, hæren, formand
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Generalsekretær Karl Sortberg, sekretær
DOPINGKONTROLUDVALGET
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
KOORDINATIONSUDVALGET
Seniorsergent Margit Buhl, hæren, foramnd
Orlogskaptajn Kent G. Ravn, søværnet
Oberstløjtnant Finn Jensen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet
Major Varny Vestergaard, hæren
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Major Keld Emil Damsgaard, hæren
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Seniorsergent Jan Andersen, søværnet
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Vicegeneralsekretær Ivan Skov, sekretær
ELITEUDVALGET
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Major Henning Christensen, hæren
Kaptajn Mona Rasmussen, hæren
Premierløjtnant Dennis Foged Hansen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Vicegeneralsekretær Ivan Skov, sekretær
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IDRÆT – BREDDE – ELITE
FORSVARET GIVER ÉN TIME
DMI GIVER LIVET

Forsvarets Trykkeri
Korsør
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