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INDLEDNING  

Af formand DMI, brigadegeneral Jette Albinus  

2018 har været et helt særligt år for Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) med fejringen af 

forbundets 100 års jubilæum, hvorfor min beretning i år vil starte her.  

100 års historie for et militært idrætsforbund rummer mange store begivenheder, men ikke 

mindst også mennesker. En af de største oplevelser i forbindelse med fejringen af 

DMI 100 års fødselsdag har netop været mødet og samværet med jer - forbundets mange 

nuværende og tidligere medlemmer. Det var ganske enkelt unikt at opleve, de 

værnepligtiges entusiasme til jubilæumsstævnet i Fredericia, de rutinerede fægtere 

kampgejst i Slagelse, vores mange hæderspersoner, som eksempelvis Niels Holst-

Sørensen og sidst, men ikke mindst alle jer frivillige idrætssjæle.  

Fejringen af 100 års jubilæet med de syv jubilæumsstævner, VM i biathlon orientering, en 

bogudgivelse, en reception og fest - var en flot og værdig markering. Det at samle flere 

discipliner og mesterskaber i færre stævner, var med at øge synligheden og fejringen af de 

100 år. Samtidig fik vi indhentet en række brugbare erfaringer med en anden 

stævnestruktur, erfaringer som tages med i det videre strategiarbejde. Jubilæumsbogen 

fik meget opmærksomhed ved receptionen og jubilæumsfesten og det med rette. Det store 

arbejde, som tidligere formand oberst Susanne Bager med flere har lagt i udarbejdelsen, 

kom til udtryk i form af en jubilæumsbog i særklasse, som forbundet er meget stolt 

af. Selve receptionen gik over al forventning, og det var dejligt at opleve den store 

opbakning og tilslutning. Særligt fra vores projektor Hans Kongelige Højhed Kronprins 

Frederik, Forsvarschef Bjørn Bisserup og formanden for Danmarks Idrætsforbund Niels 

Nygaard. I forlængelse heraf, bør vi som forbund særligt glæde os over Forsvarschefens 

tale, som ikke lod tvivl om, hvor vigtigt han fandt forbundet og dets indsats. Fejringen af 

100 års jubilæet blev afsluttet med en meget flot og vellykket fest på Borupgaard. Efter 

denne fest kunne vi overveje, om ikke dans skulle være en ny disciplin i DMI. 

I 2018 fortsatte strategiarbejdet med de tre spor; 1) Fastholde og om muligt øge antallet af 

medlemmer, 2) tage samfundsansvar med fokus på fysisk og psykisk sårede veteraner og 

deres pårørende og 3) arbejde for at forsvarets faciliteter bliver tilgængelige for andre 

idrætsforbund under DIF. I forbindelse med årets afslutning, skulle der laves en 

afrapportering til Danmarks Idrætsforbund. Status er, at spor 1 følger planen og de 

planlagte tiltag, som eksempelvis har været ændring af vedtægter og kontakt til andre 

idrætsforbund. Til gengæld har vi ikke kunne leve op til vores målsætninger for spor 2. Vi 

har måtte konstatere, at en arbejdsgruppe bestående af frivillige ikke har været 

tilstrækkeligt til at kunne løse opgaven. Da arbejdet med vores veteraner er det vigtigste 

spor, og der hvor vi som idrætsforbund virkelig kan gøre en forskel, har vi måtte tænke 

nyt. Vi har derfor pr. 1. januar 2019 ansat Sara Hjalager, som konsulent 8 timer om ugen. 



4 

 

Sara kommer til at arbejde fra sekretariatet, når hun ikke er ude og støtte de enkelte 

foreninger. Det sidste spor er sat på ”vent”. Det skyldes Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse aktuelle udfordringer med at levere til Forsvaret, hvorfor en yderligere 

”udvidelse” af opgaveporteføljen, næppe er lige nu. Strategiarbejdet og de økonomiske 

midler vi modtager til arbejdet, vil som noget nyt være afspejlet i budgettet for 2019. 

På den sportslige side har 2018 været et rigtigt flot år. Først og fremmest er vores stævne-

deltagelse gået fra ca. 800 deltagere i 2017 til 1275 deltagere i 2018, hvilket er rigtig 

flot og meget glædeligt. Så måske er det med færre, men større stævner alligevel ikke så 

dårlig en idé. Vi har gennemført syv større stævner, heraf tre danske mesterskaber og et 

VM i biathlon orientering. I sidstnævnte deltog 160 personer fordelt på 8 lande. Vi har i 

2018 derudover kunnet fejre følgende verdensmestre: Sara Hjalager (militær 5-kamp), 

Steffen Olsen (skydning) samt Nina Najbjerg og Line Søderlund (biathlon 

orientering). Endnu engang et stort tillykke til jer! 

2018 blev året, hvor vores generalsekretær gennem 4 år Tom Petersen har valgt 

at sige farvel til arbejdslivet og påbegynde sin velfortjente pensionisttilværelse. Tom har i 

alle 9 år på sekretariatet, ydet en ualmindelig stor og helhjertet indsats, det kan vi 

vanskeligt sige ham nok tak for. Tom fratræder stillingen med udgangen af april måned 

2019. Derudover har vores mangeårige næstformand Kim Koch valgt at trække sig fra 

bestyrelsesarbejdet, også tak til ham for en flot og stor indsats. Jeg vil ligeledes 

gerne takke alle øvrige medlemmer af DMI for jeres indsats, uanset om det har været som 

udøver eller bestyrelsesmedlem, uden jer ingen frivillig militær idræt.  

2018 blev et meget et mindeværdigt år for DMI og 100 års historie er nu flot beskrevet og 

bevaret i vores jubilæumsbog. Der venter helt sikker mange flere år forude for DMI, for vi 

har stadig en vigtig opgave med at bidrage til et sundere og stærkere forsvar. 

Afslutningsvis endnu engang tak til jer alle, for jeres store indsat i 2018. Tak til bestyrelsen 

og sekretariatet for stor støtte og hjælp i hverdagen. Jeg ser frem til 2019 og 

de mange store idrætsoplevelser, som venter forude. 
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DMI HÆDERSBEVISNINGER 
TILDELT I 2018 

 
 

 
 
 
 
ÆRESEMBLEM: 
Ingen. 
 
HÆDERSTEGN: 
Ingen. 
 
GULDEMBLEM 
Johanne Tolstrup 
 
SØLVEMBLEM 
Carsten Helligsø 
 
BRONCEEMBLEM 
Brian Tønning Kristiansen 
Niels Christian Ribbing Møller 
Line Fjellerad Olesen 
 

LANDSHOLDSDELTAGERE 
 
Biathlon orientering 
Bronze: 
Line Søderlund 
Lasse August Helweg 
Pernille Bøck Gylling 
 
SØLVMANCHETKNAPPER: 
Kim Åge Nielsen Birkerød 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2018 

På DMI repræsentantskabsmøde den 06. april 2018 blev der overrakt følgende pokaler og 
hæderspræmier: 

 
Prisen for årets bedste kvindelige idrætspræstation 

(Overrækkes af FM/DMI) 
 
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015 
som erstatning for SØNDERBORGPOKALEN, der blev indstiftet som en vandrepokal til 
DMI til årets bedste kvindelige idrætsudøver, af den daværende Sønderborg Garnisons 
Idrætsforening (SGI) ved DMI 75 års jubilæum i 1993. 
Tildeles for èt 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 2017 tildeles den: 
 

Menig Nina Germann Najbjerg 
        
                                                                                                                  
Som begrundelse skal anføres: 
Nina blev bedste dansker på verdensranglisten, ved blandt andet at vinde sølv på sprint 
distancen i en World Cup afdeling i Sverige. Ved World Cup finalen i Danmark, opnåede 
Nina en tredjeplads på massestarten og vandt den klassiske distance. 
 
Den klassiske distance er biathleternes ”kongeetape”, hvor udholdenheden for alvor 
kommer på prøve. En 3 kilometer lang punktorientering, med punkter både i og udenfor 
banen, efterfulgt af et langt orienteringsløb, der afsluttes med 10 skud liggende, en kort 
løbetur og så 10 skud stående. 
 
Nina er en fast del af Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) landshold i Biathlon Orientering 
samt Center for Militær Fysisk Træning (CMT) landshold i orienteringsløb. Her er Nina altid 
blandt de bedste danskere og dermed ret så langt fremme i det samlede felt af eliteløbere 
fra hele verden. 
 
Som kronen på sæsonen 2017 vandt Nina en meget flot bronzemedalje på den klassiske 
distance ved Verdensmesterskaberne i Biathlon Orientering i Sverige. 
 
   

På den baggrund tildeles hun 
 

PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 

 
 FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE IDRÆTSPRÆSTATION 

(Overrækkes af FM/DMI) 
Skænket af Dansk Militært Idrætsforbund i 2015. 
Tildeles for ét år ad gangen den/de mandlige idrætsudøvere (individuel/hold), der har ydet 
en for den militære idræt, enten national eller international betydningsfuld/ 
bemærkelsesværdig idrætspræstation. 
 
For bedste præstation i 2017 tildeles den: 
 

Sergent Jonas Falck Weber 
        
                                                                                                                  
Som begrundelse skal anføres: 
Jonas vandt det officielle Danmarksmesterskab i Biathlon Orientering, i bedste herreklasse 
på den klassiske distance. Heri indgår punktorientering, orienteringsløb og skydning. 
Sergenten var tillige en del af det hold fra AKIF, der vandt såvel holdkonkurrencen som 
stafetkonkurrencen. 
 
Jonas vandt også det officielle Danmarksmesterskab i Feltsport i bedste herrerække. For 
at gennemføre en feltsportskonkurrence, skal man gennemføre fem discipliner; 
Feltskydning med pistol, afstandsbedømmelse, kortlæsning, håndgranatkast samt 
orienteringsløb. Jonas var også her på det hold fra AKIF der vandt holdkonkurrencen. 
 
Udenfor DMI regi, men i Forsvarets regi, vandt Jonas den bedste herreklasse ved 
Forsvarsmesterskaberne i terrænsport, som består af punktorientering, orienteringsløb 
samt håndgranatkast. 
 
At Jonas besidder udholdenhed og mestrer færdighederne i militære discipliner, viste han i 
december 2017, ved at gennemføre Enkeltkæmperuddannelsen på Bornholm. 
 
Jonas er en fast del af DMI`s landshold i Biathlon Orientering samt Center for Militær 
Fysisk Træning landshold i orienteringsløb. Her er Jonas blandt de bedste danskere og 
dermed ret så langt fremme i det samlede felt af eliteløbere fra hele verden.  
     

På den baggrund tildeles han 
 

PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE MANDLIGE IDRÆTSPRÆSTATION 
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ARVEPRINS KNUDS POKAL 

(Overrækkes af FM/DMI) 
Skænket af admiral, Hans Kongelige Højhed Arveprins Knud i 1968. 
Tildeles for et år ad gangen et af forbundets forbundsmedlemmer (foreninger), der har 
ydet en ganske særlig indsats inden for forbundet. 
 
For indsats i 2017 tildeles den:   

 
 

FREDERICIA GARNISONS IDRÆTSFORENING 
 

Som begrundelse skal anføres: 
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) har i 2017 trukket et stort læs i form af 
arrangørrollen til DMI stævner. Ikke mindre end 3 forskellige stævner er det blevet til. Det 
drejer sig om følgende: Volleyball, indefodbold og skydning. FAGI er en driftig og aktiv IF, 
som det er en fornøjelse at have som forbundsforening. Der er aldrig tvivl om kvaliteten af 
de gennemførte aktiviteter, ligesom samarbejdet vedr. forberedelserne m.m. med 
sekretariatet, foregår eksemplarisk. 
Ingen IF fortjener at blive hædret mere for indsatsen i 2017 end FAGI, som derfor tildeles 
 

ARVEPRINS KNUDS POKAL 
 
 

 

 
ÅRETS MEST VINDENDE IDRÆTSFORENING 

Resultatet er opnået på baggrund af flest opnåede 1. – 2.- og 3. pladser på tværs af 
idrætsgrenene. For året 2017 tildeles trofæet 
 

AALBORG KASERNERS IDRÆTSFORENING 
 
Som begrundelse skal anføres: 
 
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), har i året 2017 vundet pokalen med i alt 180 
points, efterfulgt af Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK), som opnåede 110 point. 
Nummer 3 blev Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) med 60 point. 
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HÆDERSBEVISNINGER 
 
 

 
DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til 
 

Menig Johanne Tolstrup 
 

Som begrundelse skal anføres: 
Johanne opnåede en flot 13. plads ved VM i militær femkamp i Salinas, Ecuador i 2017, 
og sammen med Sara Hjalager og Helene Hupfeldt formåede de at vinde VM sølv for hold. 
 
De slog blandt andet stærke nationer som Nordkorea og Rusland, og blev kun slået af de 
stærke kinesere. 
 
Resultatet er det bedste for et kvindehold i nyere tid og holdet har et stort potentiale til 
også at markere sig i de kommende år. Johanne har igennem hele sæsonen arbejdet 
seriøst og målrettet, og har vist en flot resultatmæssig fremgang. 
 
Johanne læser til jurist, men er aktiv i Hjemmeværnet ved distrikt Fyn. Johanne er født d.2. 
april 1995. 
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STÆVNEVIRKSOMHED 
 

En særlig tak skal rettes til alle de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2018 har 
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således: 

 

 
Militær 5 kamp udvalget og   
Forsvarsakademiets Idrætsforening Danmarksmesterskabet i militær 

femkamp 
 
 
Aalborg Kaserners Idrætsforening  Danmarksmesterskabet i feltsport. 
 
Idrætsforeningen Varde Garnison Danmarksmesterskaber i biathlon 

orientering 
 
 

IDRÆTSFORENING FORBUNDSMESTERSKABER 

REGION SYD/ØST: 

Fredericia Garnisons Idrætsforening 

Volleyball, Fodbold inde, 

Badminton                      (ca. 425) 

REGION SYDVEST: 

Idrætsforeningen Varde Garnison 

MTB, Cross Country, Biathlon 

Orientering                      (ca. 140) 

REGION MIDT: 

Idrætsforeningen Skive Garnison 

Faldskærmsudspring, 

Flugtskydning, Cykling  (ca. 220)   

REGION NORD: 

Aalborg Kaserners Idrætsforening 

Fodbold-ude, Golf, Tri-/duathlon, 

Feltsport                          (ca. 330)  

REGION SJÆLLAND: 

Slagelse Garnisons Idrætsforening 

Fægtning,Cross Country, 

Floorball                           (ca. 80) 

REGION KØBENHAVN: 

Søværnets Idrætsforening København 

Skydning 

                                          (ca. 40) 

REGION KØBENHAVN: 

Militær 5 kamp udvalget 

Militær 5 kamp 

                                                (42)       

KARUP: 

Idrætsforeningen Flyvestation Karup 

VM i Biathlon Orientering 

                                         (ca. 160)      

 
Den samlede deltagelse i DMI Jubilæumsstævner var ca. 1275 imod godt 800 i 2017, så 
en fin deltagelse i 2018. 
 
Derudover blev der også gennemført et VM i Biathlon Orientering med en deltagelse på 
ca. 160, fordelt på 8 forskellige nationer, herunder to nye, nemlig Kina og Israel. 
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Til de idrætsforeninger som ikke er nævnt ovenfor, men som har støttet de ansvarlige 
idrætsforeninger, og til de tjenestesteder som har ydet støtte, skal der rettes en stor tak 
samt til Lokale Driftsområder, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af 
den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.  
 
GENERELT 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og er ansvarlig for afholdelse af Danmarksmesterskaber i følgende tre idrætsgrene: 
1. Biathlon orientering  
2. Feltsport   
3. Militær femkamp.  
 
For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet et tværgående forbund under (DIF). 
DMI har i 2018 gennemført 7 jubilæumsstævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber.  
Endvidere er der gennemført et Verdensmesterskab i Biathlon Orientering. 
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse været repræsenteret. 
 
DMI har i 2018 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til Idrætsforeningen Skive 
Garnison til anskaffelse af bueskyttematerial. Derudover er der ydet tilskud til Danish 
Military Open(fægtning). 
 
Det er glædeligt at konstatere, at der fortsat er et stort antal besøgende på vores 
hjemmeside, ligesom Facebook har vist sig som et rigtigt godt medie til at få spredt DMI 
nyheder (indbydelser m.v.). Som noget nyt, er DMI også aktiv på INSTAGRAM.  
 
Forbundet har fornyet kontrakten med tidtagningsfirmaet Run2U. Det betyder, at flere 
idrætsgrene kan benytte sig af dette system. Samarbejdet med firmaet og kvaliteten af den 
leverede ydelse har været meget tilfredsstillende.  
 
 IDRÆTSFORENINGERNE 
Forbundet er helt afhængig af, at idrætsforeningerne(IF) velvilligt påtager sig rollen som 
arrangører af de planlagte idrætsaktiviteter i samarbejde med tjenestestederne. Det er en 
stor glæde at konstatere, at villigheden hertil stadig er stor, til trods for en travl hverdag. 
Det er endvidere meget positivt at konstatere, at IF interesse i at bidrage til det 
igangværende og meget vigtige strategiarbejde i relation til Danmarks Idrætsforbunds 
(DIF) nye økonomiske støttestruktur også er meget stor. 
IF vil fortsat blive inddraget i dette arbejde, idet der foreligger et stort arbejde i, at få omsat 
de strategiske spor til handling.  
    
Medlemsregistrering: 
Medlemsregistreringen for 2018 til Det Centrale Foreningsregister er i skrivende stund 
stadig ikke afsluttet, hvorfor opgørelse ikke er medtaget i denne årsberetning. Selve 
indberetningsproceduren er forløbet nogenlunde, set fra sekretariatets side. Det har dog 
været nødvendig at ”rykke”/vejlede 9 idrætsforeninger, enten fordi indberetningen var 
foretaget forkert eller man ikke havde fået indberettet til tiden.  
Oplysninger om medlemstal vil fremtidigt fremgå af hjemmesiden og ikke af 
årsberetningen.  
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Indsendelse af årsberetning: 
DMI skal, vanen tro, henlede opmærksomheden på idrætsforeningernes 
(forbundsforeningernes) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at 
foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts, 
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.  
 
Årsberetningen skal bl.a. indeholde: 

 kortfattet redegørelse om virksomheden, 

 fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand, kasse-
rer og sekretær, 

 foreningens postadresse, bankkontonummer, telefonnumre og mail-adresser, samt 

 foreningens regnskab. 
 
DMI skal fortsat løbende underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse, 
bankkonto, telefonnumre og mailadresse.  
Det konstateres stadigt, at IF i ringe grad, pr. automatik, indsender rettelser til 
eksisterende oplysninger. Indsendelse sker som regel kun, når sekretariatet direkte beder 
om dette, i form af udsendelse af skemaer til IF. Der opfordres til, at IF i større 
udstrækning selv er opmærksomme på ændringer og følgelig indsender disse til 
sekretariatet. Det er vigtigt for forbundet af have de rigtige 
kontaktoplysninger/personoplysninger, således at DMI informationer når ud til de rigtige i 
respektive IF. 
 
 
STRATEGIARBEJDET  
Der henvises til formandens beretning ovenfor. 
 
DMI LOVE OG BESTEMMELSER 
DMI bestyrelse består af 8 medlemmer inkl. formand, næstformand og kasserer samt én 
suppleant.  Bestyrelsens sammensætning, antalsmæssigt, tilpasses fremover jf. beslutning 
på repræsentantskabsmødet i 2017, således at der udover formand, næstformand og 
kasserer kan være 4-6 bestyrelsesmedlemmer.  
 
Alle DMI Love og Bestemmelser ligger tilgængelig for alle på DMI hjemmeside 
www.dmif.dk.  Det er op til såvel den enkelte som til idrætsforeningerne, at holde sig ajour 
med ændringer/opdateringer m.v. 
 
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER 
I 2018 er der afholdt 7 bestyrelsesmøder, og ét orienteringsmøde forud for 
repræsentantskabsmødet.  
DMI har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg. 
Hæderstegnsudvalget har ikke haft indstillinger til behandling. 
Amatør- og Ordensudvalget har ikke haft sager til behandling. 
Generalsekretæren deltager i DIF Netværksgruppe for chefer og har deltaget i 3 møder. 
Udover ovenstående har generalsekretæren deltaget i STYGRP-møder ifm. DIF 
Soldaterprojekt. 
 

http://www.dmif.dk/
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HÆDERSBEVISNINGER/PRISER 
DMI har følgende hædersbevisninger som fast udleveres ved repræsentantskabsmødet:  
”Årets kvindelige idrætspræstation”, ”Årets mandlige idrætspræstation”, ”Arveprins Knuds 
Pokal” (gives til en IF for særlig indsats) samt ”Årets mest vindende IF”, som gives til den 
IF, som i stævneåret har opnået flest 1., 2., og 3. pladser. Der er i 2018 indstiftet en ny 
hædersbevisning, ”Årets Frivillig”, som uddeles første gang ved repræsentantskabsmødet 
i 2019. Herudover uddeles iflg. indstillinger evt. ærestegn, hæderstegn og guldemblemer. 
 
DANMARKS IDRÆTSFORBUND  
Samarbejdet med DIF har i 2018 også været koncentreret om strategiarbejdet, i 
forbindelse med DIF nye støttestruktur. Aftalen er blevet evalueret i hhv. JUN og DEC 
måned. Som resultat af DEC-evalueringen er der, efter aftale med DIF, blevet justeret i 
aftalen vedr. spor 2 (skadede veteraner). DMI skal igen fremhæve det forbilledlige 
samarbejde med DIF-konsulenten, Helle Carlsen. 
 
Det etablerede samarbejde med Idrættens Kompetence Center fortsætter og DMI er stadig 
meget tilfreds med samarbejdet.  
 
TEAM-DANMARK 
DMI har i 2018 ikke modtaget støtte fra TD. Kåring af Sara Hjalager som verdensmester i 
militær 5-kamp giver håb om, at hun kan komme i betragtning til støtte fra TEAM DK. 
Eliteudvalget arbejder på dette. 
 
INFORMATIONSVIRKSOMHED  
DMI har, i lighed med tidligere, også i jubilæumsåret 2018 fået en positiv og god 
pressedækning. Det var en glædelig begivenhed, at Hans Kongelige Højhed Kronprins 
Frederik som forbundets protektor, var til stede ved jubilæumsreceptionen den 23. 
november i Idrættens Hus. Et besøg, som også havde den landsdækkende presses 
bevågenhed. Receptionen blev også brugt som en passende anledning til at hædre de 4 
militære verdensmestre, som var blevet kåret i løbet af 2018. 
 
SEKRETARIATET 
Bemandingen består af Tom Petersen som generalsekretær og Per Heien som 
vicegeneralsekretær.  
 
BERETNINGER FRA DMI IDRÆTSUDVALG 
Der er ikke indberetninger fra DMI idrætsudvalg, udover de rapporter, der er lavet i 
forbindelse med stævnerapporteringen. Disse rapporter kan læses på www.dmif.dk under 
respektive stævners resultater. 
 
  

http://www.dmif.dk/
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