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INDLEDNING
Af formand DMI, brigadegeneral Jette Albinus

Forsvaret har igen haft et travlt år, med nye opgaver som bl.a. støtte til politiet, udsendelse
til Baltikum, Enhanced Forward Presence, udmøntning af budgetanalyser og forberedelser
af nyt forsvarsforlig. Det sætter naturligvis sit præg på den frivillige militære idræt, og de
vilkår den enkelte har for at være aktiv i den lokale idrætsforening og for at deltage i de
landsdækkende stævneaktiviteter. Vi bør dog netop af grunde som en travl hverdag søge
at holde fast i vores træning og deltagelse i idrætsforeningernes aktiviteter, da det bidrager
til den enkeltes fysiske og mentale overskud.
Overordnet set har vi i 2017 fastholdt vores stævnevirksomhed på samme niveau som året
før. Der blev i 2017 gennemført 16 stævner heraf var de tre Danmarksmesterskaber i hhv.
Biathlon orientering, feltsport og militær femkamp. Bag disse mange stævner stod en
række idrætsforeninger støttet af tjenestesteder og hvad der måtte være tilbage af lokale
driftsområder. Det fik i alt 806 deltagere heraf 138 deltagere til Danmarksmesterskaber
stor glæde og fornøjelse af. Et enkelt stævne blev dog aflyst, nemlig håndbold.
Der skal ikke herske tvivl om, at det er et meget stort arbejde at arrangere disse stævner,
særligt biathlon orientering og feltsport. Derfor kan der heller ikke siges nok tak for
indsatsen til alle bidragsydere. Den største tak vil dog ubetinget være, om
stævnedeltagelsen kunne øges. Jeg tror ikke at vores jubilæumsår kan gøre dette alene,
men måske kan det være det første skridt i den rigtige retning. Det bliver i hvert fald
spændende at se om modellen med at placere flere stævner på samme tid og sted, kan
øge deltagerantallet og det sociale islæt.
For netop det at øge vores stævnedeltagelse er en vigtig del af vores strategiplan, som vi
fik endeligt godkendt i december 2017. En plan som forhåbentlig kan tage DMI ind i de
næste 100 år, som en attraktiv og relevant militær idrætsforening. Vores strategiplan
består af tre centrale udviklingsspor:
1) DMI vil fastholde og om muligt øge antallet af medlemmer.
2) DMI vil tage samfundsansvar med fokus på fysisk og psykisk sårede veteraner og deres
pårørende.

3

3) DMI vil arbejde for at forsvarets faciliteter bliver tilgængelige for forbund uden for
forsvaret.
Med de tre spor fulgte økonomiske midler, som samlet set betyder at vores budget de
næste fire år bliver lidt større end tidligere, hvilket jo er glædeligt.
Vi er godt i gang med alle tre spor, men særligt spor 1 og 2 kræver en meget stor og
målrettet indsats de næste år. Vi har til hver af de to spor nedsat en arbejdsgruppe.
Arbejdsgrupperne skal lave detaljerede planer for de enkelte spor, støtte foreningerne og
være bindeled til relevante samarbejdspartner som ex. DIF Soldaterprojekt. De to
arbejdsgrupper refererer til arbejdsgruppe Strategi, som har det samlede ansvar for
udmøntningen af strategiaftalen overfor bestyrelsen. Der er dog ude i foreningerne, at det
største, vigtigste og mest spændende udviklingsarbejde ligger og jeg håber I er klar til at
tage fat her i 2018 og i årene der kommer.
2017 blev også året hvor en række centrale bestyrelsesmedlemmer efter mange års tro og
god tjeneste, har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det drejer sig om Søren Munk
Madsen, Ryan Laier og Klaus Riis Klæstrup. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige
jer alle tre, tak for en stor og flot indsats for den frivillige militære idræt. Nye kræfter er klar
til at tage over, men hvem vi kan byde velkommen til må afvente det forestående
repræsentantskabsmøde.
Sidst men ikke mindst bliver 2018 et mindeværdigt og uforglemmeligt år, med fejringen af
DMI 100 års fødselsdag den 23. november 2018. Det er en fantastisk historie, som
startede for 100 år siden, i en verden som dengang så meget anderledes ud end i dag.
Samfundet, arbejdsvilkårene og forsvaret ja næsten alt var anderledes, men det som ikke
er anderledes er glæden og fascinationen ved at dyrke idræt og de militære
idrætsforeningers store arbejde med at bidrage til et sundere og stærkere forsvar. Det er
det samme og det er mindst lige så vigtigt og betydningsfuldt, som det altid har været.
Afslutningsvis endnu engang tak til alle engagerede og dedikerede frivillige ude i
foreningerne for jeres store indsats i 2017. Tak til bestyrelsen og sekretariatet for jeres
store arbejde og altid gode humør. Jeg glæder mig og ser frem til et fantastisk 2018, hvor
vi ikke kun skal se bagud på de sidste 100 år, men i lige så høj grad se fremad mod de
næste år.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2017
På DMI repræsentantskabsmøde den 01. april 2017 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 ét 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 2016 tildeles den:
Sygeplejerske Pia Villemoes
Som begrundelse skal anføres:
Sygeplejerske Pia Villemoes fra SIF KBH og CFI-landsholdsskytte, indstilles til ”Pokal for
årets bedste kvindelige idrætspræstation” med følgende motivering.
Til Københavnermesterskabet i august gjorder Pia rent bord ved at vinde alle tre
discipliner hun kunne deltage i.
Pia deltog i CISM regionalstævne i Boden/ Sverige hvor Pia vandt guld militær
hurtigskydning og vandt sølv på sportspistol.
Pia deltog i Nordisk Militært Mesterskab i Norge i september hvor Pia blev Nordisk Mester
på sportspistol og vandt sølv i militær hurtigskydning.

I september blev Pia dobbelt Dansk Mester på Sportspistol og standardpistol.
I oktober til Forsvarsmesterskaberne blev Pia Forsvarsmester på sportspistol og militær
hurtigskydning og dermed også Forsvarets og DMI landsskytte 2016 på sportspistol.

På den baggrund tildeles hun
PRISEN FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE
IDRÆTSPRÆSTATION.
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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 præstation i 2016 tildeles den:
Kaptajn Clas Lau (WAU)
Som begrundelse skal anføres:
Claes (WAU) har hele sin karriere været en aktiv idrætsmand. Skader fik ham fra løb til
cykling, hvor han igennem årene har gjort en god figur.
I 2016 opnåede han at bevise at han behersker alle tre DMI discipliner på cykel.
WAU opnåede en 1. plads i både Linieløb og Enkeltstart ved forbundsmesterskaberne i
landevejscykling i Old Boys klassen.
Men ikke nok med det så blev der også gennemført forbundsmesterskaber i MTB, hvor der
forud for selve mesterskabet blev gennemført et venskabsløb som WAU også vandt.
Herefter blev WAU opfordret til at stille op i A rækken (mesterskabsrækken) hvor han
ellers normalt stiller op i Old Boys.
WAU modtog udfordringen og gentog succesen fra tidligere med at erhverve sig en 1.
plads.
Så tre førstepladser i forskellige cykelkategorier må vel betegnes som en alsidig
idrætspræstation udover det sædvanlige.

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 2016 tildeles den:
Idrætsforeningen Skive Garnison
Som begrundelse skal anføres:
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG) har igen i 2016 trukket et stort læs i form af
arrangørrollen til DMI stævner. Ikke mindre end 4 forskellige stævner er det blevet til. Det
drejer sig om følgende: Feltsport (DM), faldskærm, forbold-ude og flugtskydning. ISG er en
driftig og sprudlende 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 2016 end ISG, som derfor nu 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 2016 tildeles trofæet
AALBORG KASERNERS IDRÆTSFORENING
Som begrundelse skal anføres:
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), har i året 2016 vundet pokalen med i alt 144
points, efterfulgt af Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK), som opnåede 84 point.
Nummer 3 blev Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) med 56 point.
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HÆDERSBEVISNINGER

DMI Hæderstegn, overrækkes af FMD/DMI til
Major Mona Lene Rasmussen
Med følgende begrundelse:
Mona Lene Rasmussen har et imponerende CV i forhold til idræt i garnisons- og DMI regi,
hvad angår både egne resultater, og ikke mindst som led i den talentudvikling der under
DMI har ligget hende tæt på hjertet.
Mona har gennem årtier været, og er stadig, en fremragende atlet, samt en velset
sportsmand i Haderslev Garnison. Hvor hun end kommer frem i Danmark, nu og i
fremtiden, vil hun være et kendt ansigt for mange, der har deltaget i konkurrencer specielt i
forbindelse biathlon orientering, hvor det også i 2016 blev til en flot placering som nummer
tre til Danmarksmester- skabet i Dame A i Slagelse.
Herudover kan tillægges det faktum, at Mona Lene Rasmussen, ud over sit medlemskab i
flere idrætsforeninger, samtidig, med hendes arrangement ved eliten, er en aktiv hjælp og
sparringspartner i garnisonsøjemed.
Mona har i en årrække været medlem af DMI bestyrelse og har her ydet en konstruktiv og
engageret indsats, præget af stor fantasi.
Som medlem af DMI Eliteudvalg, Feltsports- og Biathlon Orienteringsudvalget, har hun
været en ildsjæl inden for orienteringsidrætterne.
Specielt Biathlon orientering, hvor hun har medvirket til udvikling af denne idræt, således
at Danmarksmesterskabet, som DMI er ansvarlig for, er blevet meget mere attraktivt at
deltage i, ligesom denne idræt er gjort meget mere tilskuervenlig.
Trods stort dagligt arbejdspres i tjenesten, har Mona formået at afse tid til sin store
passion - militæridrætten. Mona blev i 2014 hædret med Forsvarets Idrætspris og hun er
tildelt DMI sølvemblem i 2000.
Det er derfor indbegrebet af en sportslig ildsjæl, vi mener der skal have hæderstegnet. En
person der er god for enhver forening, god for organisationen og samtidig kan være
drivkraft til at samle folk til at yde lidt ekstra.
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DMI guldemblem, overrækkes af FM/DMI til
Konstabel Nina Germann Najbjerg
med følgende begrundelse:

Konstabel Nina G. Najbjerg deltog i VM Biathlon orientering i Tjekkiet i klasse
(W-21) og vandt guld i den hurtige sprintdisciplin med et forspring på ikke
mindre end 1min og 31 sek. til nr. to. En meget overbevisende sejr.
Desværre lavede Nina fejlklip i den klassiske disciplin, men hun tog hævn i
stafet, hvor hun sammen med sergent Astrid Hadberg hev en bronzemedalje
hjem, og dermed for første gang var med til at vinde over de ellers så stærke
svenske damer.
STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2017 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:

Militær 5 kamp udvalget og
Forsvarsakademiets Idrætsforening

Danmarksmesterskabet i militær
femkamp

Oksbøl Militære Idrætsforening

Danmarksmesterskabet i feltsport.

Aalborg Kaserners Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i biathlon
orientering

IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Varde Garnison
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Bornholms Værns Idrætsforening
Vordingborg Garnison Idrætsforening
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
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FORBUNDSMESTERSKABER
Volleyball , Fodbold inde,
Skydning
Badminton
Golf, Fægtning
Mountainbike
Cross Country
Flugtskydning
Biathlon Orientering, Fodbold
ude
Triathlon/Duathlon,
Landevejscykling

Oksbøl Militære Idrætsforening
Slagelse Garnison Idrætsforening
Idrætsforeningen Skive Garnison

Feltsport
Faldskærmsudspring
Håndbold (Aflyst), Floor Ball
invitationsstævne (Aflyst)
Militær 5 kamp

Militær 5 kampudvalget og
Forsvarsakademiets Idrætsforening

Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en
stor tak og til Lokale Driftsområder, cafeterier, transportområder mv., uden hvem,
afviklingen af den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at
gennemføre.
Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2017:
IDRÆTSGREN
DELTAGELSE
Individuelt
Hold
Antal foreninger
Badminton
65 (45)
13 (11)
Cykling
78 (80)
24
16 (16)
Golf
180 (122)
24 (15)
27 (15)
Tennis
Aflyst
Aflyst
Fodbold – inde
36 (30)
9 (10)
Fodbold – ude
21 (23)
6 (11)
Håndbold
Aflyst*
Aflyst*
Volleyball
9
4
Feltsport
40 (48)
5 (6)
8 (11)
Biathlon orientering
51 (60)
11 (9)
5 (7)
Militær femkamp
47 (30)
15 (12)
8 (6)
Duathlon
11 (8)
2 (2)
1 (4)
Triathlon
24 (26)
4 (5)
9 (10)
Cross Country
46 (46)
10 (17)
5 (7)
Faldskærmsudspring
50 (37)
9 (13)
7 (7)
Fægtning
22 (15)
4 (4)
5 (4)
Skydning
33 (68)
7 (11)
Flugtskydning
115 (110)
28 (21)
12 (12)
Mountain-bike
44 (43)
14 (10)
7 (14)
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2016)
I alt 806 (738) deltagere heraf 138 (138) til DM
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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 2017 gennemført 16 stævner, herunder 3 Danmarksmesterskaber. Desværre
blev håndbold aflyst, på grund af for få tilmeldte.
Ved samtlige stævner har DMI bestyrelse været repræsenteret.
Forbundet har kunnet konstatere en mindre stigning i såvel det individuelle deltagerantal
samt holdidrætterne, mens antallet af deltagende foreninger falder en smule(se
ovenstående skema). Det vurderes dog stadig som værende på et tilfredsstillende niveau.
DMI har i 2017 ydet/bevilliget tilskud fra projektkontoen til Idrætsforeningen Skive
Garnison til anskaffelse af en Multibane til blandt andet floorball. Derudover er der ydet
tilskud til Danish Military Open(fægtning), samt promovering af fægteren Emilie Borrye.
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.).
Afregning af stævnerne i 2017 har i det store hele fungeret godt. Den elektroniske
fakturering har stort set virket efter hensigten, hvilket har gjort afregninger til stævnerne
meget lettere.
Forbundet har tegnet en 1-årig kontrakt 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. Det forventes, at DMI vil forlænge
kontrakten med firmaet yderligere.

PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
Planlægning af stævnerne 2-3 år frem i tiden har vist sig meget hensigtsmæssig, men
heller ikke helt uproblematisk. Det burde give tjenestesteder og idrætsforeninger god tid til
at placere DMI stævnerne ind i forhold til øvrige aktiviteter, men det har dog vist sig, at det
er en udfordring at skaffe arrangører til hhv. biathlon orientering og feltsport, som begge er
krævende arrangementer. Ofte lykkes det først at skaffe arrangører lidt henne i den
påbegyndte sæson, hvilket også har været tilfældet for 2017. Vanskelighederne med at
skaffe arrangører vurderes til dels at skyldes, at IF ikke er helt klar over, hvilke
støttemuligheder der findes til gennemførelse, ikke mindst hjælp fra biathlon-orientering/feltsportsudvalget. Der foreligger således en kommunikationsopgave i at få minimeret
problemet med at skaffe arrangører i tiden fremover.
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IF blev tidligt varslet af bestyrelsen om, at stævneåret 2018 (DMI 100-års jubilæum) ville
blive gennemført på en anden måde end sædvanligt, og planlægningen er indtil videre vel
gennemført. Bestyrelsen er forhåbnings- og forventningsfulde med hensyn til
gennemførelse af stævneaktiviteten i 2018.
Stævnekalenderen for 2019 er i sin spæde start og vi ser frem til en endelig udgave i løbet
af foråret 2018.
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:
Resultatet af medlemsregistreringen for 2017 til Centralt Forenings Register (CFR)
fremgår af skema 1, side 36-37.
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, kasserer og sekretær,
 foreningens postadresse, bankkontonummer, telefonnumre og mail-adresser og,
 foreningens regnskab.
DMI skal fortsat løbende underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
bankkonto, telefonnumre og mailadresse.
Det er konstateret, 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.
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STRATEGIARBEJDET
DMI har nedsat nogle arbejdsgrupper (AG) til løsning af opgaverne i forbindelse med
implementering af de vedtagne strategiske spor.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
DMI bestyrelse består af 9 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 2017 er der afholdt seks bestyrelsesmøder, og ét orienteringsmøde forud for
repræsentantskabsmødet.
DMI har deltaget i to møder i Forsvarets Idrætsudvalg.
Hæderstegnsudvalget har haft én indstilling til behandling.
Amatør- og Ordensudvalget har ikke haft sager til behandling.
Generalsekretæren er indtrådt i DIF Netværksgruppe for chefer og har deltaget i 4 møder.
Udover ovenstående har generalsekretæren deltaget i møder ifm. DIF Soldaterprojekt.
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. Herudover uddeles iflg.
indstillinger evt. ærestegn, hæderstegn og guldemblemer.
DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Samarbejdet med DIF har i 2017 også været koncentreret om strategiarbejdet i forbindelse
med DIF nye støttestruktur. Status er, at DIF har godkendt DMI forslag til strategiske spor
og at der nu er indgået en 4-årig strategiaftale. Aftalen betyder, at DMI nu kan iværksætte
aktiviteter i samarbejde med IF, der skal opfylde de delmål/mål, der fremgår af aftalen. I
tilslutning hertil fortsætter/udbygger DMI samarbejdet med DIF Soldaterprojekt, uden dog
at bidrage direkte økonomisk til projektet. Strategiaftalen med DIF betyder, at DMI årligt, vil
kunne råde over flere økonomiske midler til løsning af sine strategiske opgaver. DMI
indgår i Styregruppen for DIF Soldaterprojekt.
DMI skal igen fremhæve det forbilledlige samarbejde med DIF-konsulenten, Helle Carlsen.
Det etablerede samarbejde med DIF Økonomiafdeling fortsætter og DMI er meget tilfreds
med samarbejdet. Der er nu indarbejdet samarbejdsrutiner, som fungerer upåklageligt.
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TEAM-DANMARK
DMI har i 2017 ikke modtaget støtte fra TD. DMI Eliteudvalg arbejder på at få indstillet
kvindelandsholdet i MIL-5 til TD-støtte i ét eller andet omfang.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i lighed med tidligere, også i 2017 haft en positiv og god pressedækning, idet der
primært har været tale om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets
Danmarksmesterskaber. Særligt skal fremhæves TV-dækningen af Cross-stævnet på
Bornholm. DMI hjemmeside – sammen med Facebook får flere og flere følgere.
SEKRETARIATET
Bemandingen består stadig af Tom Petersen som generalsekretær og Per Heien som
vicegeneralsekretær. Den etablerede arbejdsdeling har vist sig meget hensigtsmæssig og
funktionel. Sekretariatet har åbent 3 dage om ugen, TIR, ONS og TOR.
Sekretariatet har haft et godt samarbejde med DIF, ligesom samarbejdet med Center for
Militær Fysisk Træning og øvrige instanser på Svanemøllens Kaserne har fungeret
upåklageligt.
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STÆVNEBERETNINGER
ÅRSBERETNING BIATHLON ORIENTERING 2017
Af udvalgsformand Jan Møller
Danmarksmesterskaberne i Biathlon orientering blev i 2017
afviklet i Jægersborg skov, Fræer Purker og Bitteskoven som er
en del af mægtige Rold skov, med Aalborg Kaserners
Idrætsforening (AKIF) som arrangør. AKIF havde allieret sig med
Aalborg orienteringsklub (Aalborg OK) til at stå for den
orienteringsmæssige del af stævnet, ligesom tidtagningen også
blev håndteret af orienteringsklubben. Der var tillige hjælp af
ressourcepersoner fra Hjemmeværnet, Karup og Skive. Til alle
tre konkurrencer blev der anvendt en midlertidig skydebane ved
Naturbasen i Bitteskoven.
Stævnet startede torsdag d. 31. august med sprintkonkurrencen, som blev afviklet i
rækkefølgen orienteringsløb, liggende skydning, orienteringsløb og stående skydning.
Første del af banen var i et lidt diffust område, hvilket resulterede i nogle gevaldige bom
blandt enkelte deltagere, hvorefter løberne blev ført over i et super hurtigt område med
høje grantræer med stor indbyrdes afstand og jævn skovbund. Udfordringerne i skoven
var måske ikke af de største for de rutinerede deltagere, men til gengæld blev der skudt
rigtig meget forbi på skydebanen, så strafrunderne blev frekventeret en del.
Overraskende blev herreklassen vundet af, en i orienteringsløbsmæssig sammenhæng
juniorløber, Lasse Helweg fra Akademisk Skytteforening - Feltsport. I dameklassen
sejrede Kristine Baagø, AKIF.
Vanen tro bød andendagsgildet på den klassiske Biathlon konkurrence med
punktorientering, et længere orienteringsløb, sluttende af med 10 skud liggende og 10
skud stående. For de rutinerede biathleter havde punktorienteringen en passende
sværhedsgrad og længde, idet der blev scoret to gange 0 mm og op til 20-30 mm, men til
gengæld var det en svær bane for førstegangsdeltagerne fra AKIF, hvor der blev scoret
mellem 50 og 100 (maks.) mm for langt de fleste. Hver mm svarer til 1 min. tillægstid. Det
var tydeligt at se, at mange af de helt nye deltagere havde mistet kortkontakten i starten af
banen, og nogle af dem fandt faktisk aldrig ud af hvor de var på kortet igen, før
punktorienteringen var slut og de stod ved starten på orienteringsløbet. Lidt synd for de ca.
10 værnepligtige fra AKIF som prøvede Biathlon orientering for første gang, men de tog
det nu med oprejst pande, om end nogle af dem efter mere end tre timer i skoven, ikke
havde mange kræfter til at smile. Danske mestre blev fra AKIF Mette Møller Nielsen og
Jonas Falck Weber. Hold Danmarksmesterskabet blev vundet af AKIF med Jonas Falck
Weber, Lasse Falck Weber og Andreas M. Jensen.
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Præmieoverrækkelse for de to individuelle mesterskaber blev gennemført i messen på
Aalborg kaserner i forbindelse med den vanlige kammeratskabsaften, hvor der var disket
op med den store grillmenu.
Sidste konkurrencedag stod i stafettens tegn og blev afviklet fra samme stævneplads
og skydebane. I flere klasser var der stor spænding gennem hele konkurrencen. I
Danmarksmester-klassen H/D var der efter de to første ture under ét min. mellem nr. 1 og
2, men i den sidste ende blev det igen AKIF, med løberne Jonas Falck Weber, Lasse
Falck Weber og Andreas M. Jensen, som på trods af sine i alt 10 strafrunder, kunne løbe
af med sejren foran Kolding OK, der kunne nøjes med 3 strafrunder for skydningen.
En stor del af det anvendte løbsområde er privatejet, men med gode forbindelser
lykkedes det arrangørerne at skaffe skovtilladelser. Af samme grund var det lang tid siden
der sidst var blevet løbet orienteringsløb i området, så kortet trængte også til en ordentlig
overhaling. Det blev på bedste vis klaret af Aalborg OK, så i hvert fald de områder hvor
posterne var placeret og på de sandsynlige vejvalg, fremstod kortet tilfredsstillende.
Alt i alt en stor tak til specielt Torben Sørensen, Mikael Gam, Jan Møller, AKIF og
Aalborg OK for afvikling af stævnet på en tilfredsstillende måde med nogle fair og
udslagsgivende konkurrencer.
Alle resultater kan findes på DMI´s hjemmeside og www.biathlon.dk.
Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon orientering konkurrencer.
D. 30. april blev der i Skive afviklet en klassisk Biathlon konkurrence.
D. 4–5. november afviklede Kolding orienteringsklub (Kolding OK), med Christen Laursen
som omdrejningspunkt, de traditionsrige Åbne danske mesterskaber. Stævnet blev afviklet
i Sdr. Stenderup skovene. Disciplinerne var en klassisk konkurrence lørdag og massestart
søndag.
Konkurrencerne var samtidig de to sidste afdelinger af World cuppen i Biathlon Orientering
og med over 100 deltagere var det en værdig afslutning på årets Biathlon Orienterings
konkurrencer.
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Dansk Biathlon Cup
På baggrund af fire danske individuelle Biathlon stævner, afvikledes sideløbende en
Dansk Biathlon Cup. Med de tre bedste resultater som tællende, blev Karin Stenback,
Sverige og Kristine Baagø, AKIF delte vindere i dameklassen, mens Jonas Falck Weber,
AKIF tog sig af herreklassen.
DMI landsholdet i Biathlon orientering og Verdensmesterskaberne i Biathlon
orientering
VM i Biathlon orientering var lagt langt mod nord, nærmere bestemt i Sundsvall, små 400
km nord for Stockholm. Perioden var 17-20. august. Terrænet omkring Sundsvall er
præget af et ujævnt og stenet terræn, og det er ikke de bedste betingelser for danske
orienteringsløbsankler.
Som sædvanen tro var der mange danskere til start, ca. 25 og vi hjemtog også mange
medaljer. Den mest meriterende, som blev hjemtaget af Biathlon landsholdet, var Nina
Najbjerg´s bronzemedalje i dameseniorklassen på den klassiske distance.
Biathlon World Cup
Nina Najbjerg, ISG blev bedste dansker på en samlet sjette plads i Biathlon World Cuppen
på damesiden. I alt blev der afviklet 10 individuelle World Cup stævner, hvoraf de 6 bedste
resultater var tællende.
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Årsberetning Cross Country 2017.
Af udvalgsformand Per Ulrik Hartby.
Dette års mesterskab blev afviklet den 26. september i Blykobbe Plantage ved Rønne,
med Bornholms Værns Idrætsforening (BVI) som arrangør. SSG Poul Henning Sørensen
var stævneleder. Indbydelsen og det endelige program blev udsendt rettidigt jf. DMI
retningslinier. Stævnedatoen var dog ret sent blevet ændret for at give plads til DMI
Triathlon på den oprindelige dato. Som et nyt tiltag, var det endelige program blevet
produceret af firmaet ”FL Reklame.
Stævnet var vel arrangeret. Ruten var en 2,5 km rundstrækning udlagt i Blykobbe
Plantage med start og mål ved ”Villa Nova”. Det var en forholdsvis svær rute, hvor alle
former for terræn skulle passeres. Der var alt, fra fladt stisystem til kuperet terræn, med
passage af et lille vandløb. Som sædvanlig skulle rundstrækningen gennemføres 1, 2 eller
4 gange, afhængig af disciplinen, aldersgruppen eller køn. Ruten var velafmærket til at
starte med, men der var en masse skolebørn i plantagen i forbindelse med skolernes
naturdag. De kunne desværre ikke lade ruteopmærkningerne være i fred.
Stævnearrangørerne kørte konstant rundt og genetablerede ruteopmærkningen, så der
var ikke nogen løbere der fór vild.
Der var i alt 49 tilmeldte deltagere, hvilket var lidt mindre i forhold til årene før. Over
halvdelen af deltagerne var fra BVI, og det var nok det, der reddede stævnet fra en
aflysning. Opbakningen til de lokale løbere var stor, og der var også mange præmier til
dem. Resultatlisterne kan ses på www.run2u.dk
Igen var der nogle ændringer på dagen, som Ib Stokkeby klarede i fin stil. Han klarede
også den elektroniske tidtagning uden problemer. Det er et tidtagningssetup, der stadig
kan håndtere langt flere deltagere end ved dette stævne. Ib Stokkeby havde foreslået at
styre tidtagningen hjemmefra via en fjernopkobling, men det havde Cross udvalget afvist,
på grund af kompleksiteten af tidtagningen.
Deltagelsen på den lange distance, primært for mænd i alderen 18-34 år, var langt større
end de sidste år. Der var faktisk 10 deltagere, så distancen skræmte ikke dette års
deltagere.
Desværre var der ikke nogen kvindelig deltagelse dette år.
TV2 Bornholm lavede et stort indslag om stævnet, som kan ses ved at følge linket på
DMIF hjemmeside (ved stævnerapporten).
Præmierne blev på kasernens vegne overrakt af major Jonas Vøg støttet af
stævnelederen.
DMI’s repræsentant, Bjarne Pedersen, afsluttede stævnet med at rette en tak til kasernen
og til BVI for et godt, veltilrettelagt og velgennemført stævne, og ønskede alle en god tur
hjem med ønsket om et gensyn i Varde og Slagelse 2018.
Cross country udvalget består nu af tre personer, en vest for Storebælt og to øst for
Storebælt. Thomas Lökkegaard har TUL, og er trådt ud af udvalget.
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Arbejdet i udvalget har fungeret godt, meget foregår med mail og telefon. 100 års jubilæet
bliver fejret i 2018 med hele to Cross Countrystævner i hhv. Varde og Slagelse.
Vel mødt til DMI Cross Country i 2018. Tid og sted fremgår af stævnekalenderen og
indbydelserne.

Årsberetning faldskærmsudspring 2017
Af seniorsergent Peter Faaborg, faldskærmsudvalget.
Udvalget har i 2017 bestået af CSG K.K. Hansen, SSG M. Petersen og SSG P. Faaborg.
Pr. 10 Maj 2017 fik vi et nyt medlem af udvalget: OS Jan Agger fra JDR.
Forbundsmesterskabet den 8-9-10 Maj:
Garderhusarregimentet (SLGI) var vært ved dette års forbundsmesterskab i
faldskærmsudspring. Stævnet blev åbnet af CH/GHR OB Rossen-Jørgensen, og stævnet
blev afholdt på Lolland-Falster Airport i Holeby.
Efter stævneåbning gik konkurrencen i gang og da vejret var perfekt til
faldskærmsudspring, ingen vind og blå himmel, var det med at holde piloterne og
dommerne travlt beskæftiget. Igen i år blev alle discipliner afviklet med max runder, og
igen i år havde vi besøg af vores faldskærmsvenner fra Princess of Wales`s Royal
Regiment (PWRR)
Der skal her lyde en stor tak til alle piloter, dommere samt hjælpere. Uden dem kunne
stævnet ikke være gennemført.
Resultater:
Formationsspring:
1. IVG-1
2. IVG-2
3. TIGERS (PWRR)
Holdpræcision:
1. IVG-1
2. JGKI
3. IVG-2
Individuel præcision:
Række 1:
1. Michael Burmester
2. Karsten Hansen
3. John Mathiesen

SLGI
IVG-1
IVG-1

Række 2:
1. Leif Frederiksen

IFKAR
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Række 3:
1. Jan Agger
2. Karsten Kokholm JGKI
3. Niels K. Andersen

JDRI
IFKAR

Næste års forbundsmesterskab er planlagt til at blive afholdt i Skive i perioden 12.-13.-14.
juni 2018.
Her vil PWWR og et faldskærmshold fra Slovenien deltage, desuden forventer vi at lave en
fin opvisning i forbindelse med den officielle åbning af DMI´s 100 års jubilæumsstævne i
Skive.
Skulle nogle af de andre Idrætsforeninger, i forbindelse med afholdelse af 100 jubilæum,
have et ønske om en faldskærmsopvisning, så kontakt venligst faldskærmsudvalget, så
skal vi nok arrangere det hele.
Udvalget 2017
Udvalget vil i 2017/2018 arbejde for
 At få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
 At ændre på vores konkurrenceregler, således der kan findes et samlet vinderhold.

ÅRSBERETNING FELTSPORT 2017
Af udvalgsformand Jan Møller
Det var helt mærkeligt at Danmarksmesterskaberne i Feltsport ikke
skulle foregå i Vestjylland, men i 2017 var flyttet længere mod syd
til terrænet omkring Oksbøl og Varde. Datoen var d. 10. oktober, og
denne gang med Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI) som
arrangør.

Deltagerne mødtes omkring et af Oksbøl øvelsesterræns karakteristiske vejkryds, og for at
gøre det rigtig feltmæssigt regnede det under instruktionen, mens øvelsesstyrker kørte
rundt i terrænet omkring deltagerne. Så var deltagerne ligesom klar til de værste
strabadser.
Efter en grundig og våd instruktion og velkomst, blev deltagerne inddelt i skydehold af 4
personer, og kørte den korte vej til første opgave – indskydning. Eller måske mere korrekt
prøveskydning, for med 5 skud på 60 sek. og uden mulighed for at justere på pistolens
sigtemidler, er der ikke meget indskydning over det.
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De følgende tre gældende skydninger var alle opstillet efter Feltsportsudvalgets
retningslinjer og gjorde en forskel mellem de gode og knap så gode skytter, som direkte
kunne aflæses af resultatlisten. Skydninger foregik ud over det åbne og helt flade område
mod syd og udover udfordringerne med at prøve at ramme skiverne, fik stort set alle
deltagere våde tæer, når man samlet og med forskellige opgaver, skulle markere og
notere træfningen. Den våde sommer havde sat sit præg på terrænet.
Næste stop på køreturen var Mosevrå området, hvor der først var kortlæsning ud over et
helt fladt landskab, men også med en flot udsigt til den nordlige del af Vadehavet. Det var
ikke den nemmeste kortlæsning og der blev delt godt ud af pointene.
Tæt på kortlæsningen blev tredje disciplin håndgranatkast gennemført. Som noget nyt
tæller nu alle granater der ender i ringen eller skyttehullet som træffere, uanset hvad og
hvor den har ramt forinden. Træfningen er nu ikke kun afhængig af første nedslagspunkt,
som ellers har været gældende i rigtig mange år. Muligvis endda i hele Feltsportens lange
levetid. Set i forhold til hvordan sprængvirkningen på en skarp håndgranat fungerer, giver
det god mening, men selvfølgelig er der også et gran af tilfældighed, om man lige rammer
en hård plet foran hullet som granaten hopper videre fra eller en blød plet hvor den bare
bliver liggende. Alt andet lige er det i hvert fald lidt mere feltmæssigt.
Efter endnu en køretur blev det tid for afstandsbedømmelse, som foregik udover et ret
fladt og åbent område, hvor det var vanskeligt at finde den rigtige afstand.
Derefter var det videre til Varde øvelsesterræn for den sidste disciplin, orienteringsløbet.
Her havde OMI allieret sig med den ”næsten” lokale orienteringsklub OK West, som stod
for banelægning og tidtagning. Kupering er der ikke så meget af i området, men lange
stræk over åbne hedearealer eller sandede spor satte nu sit tydelige præg på deltagernes
puls. Banelæggeren havde også valgt at anvende den mest finurlige del af skoven på det
sidste stykke af banen, så dem der ikke fik sat farten ned i tide, måtte sande at helt så
simpelt var det nu heller ikke.
Det var blevet lidt fugtigt i vejret igen, og de sidst startende deltagere løb rundt i regnvejr,
mens de første i mål kæmpede med at holde varmen, på en lidt råkold oktober dag.
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Holdkonkurrencen i herreklassen, hvor der uddeles DIF medaljer, blev suverænt vundet af
Aalborg Kaserners Idrætsforening ved at besætte de første 6 pladser, og individuelt blev
for andet år i træk Jonas Falck Weber Danmarksmester. Endnu en gang stor tak til OMI
med Mandus Andresen i spidsen for et godt velgennemført stævne. I tog bolden op på en
rigtigt god måde og fuldt på højde med de tre tidligere år, hvos ISG havde gennemført
Danmarksmesterskabet.
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Årsberetning udefodbold 4.- 5. maj 2017.
Af udvalgsformand Jens Vestergaard Nielsen.
Udefodbold i 2017 var med AKIF som arrangør. Da AKIF, tidligere med succes, har stået
for dette arrangement, kunne vi som DMI fodboldudvalg, med ro i sindet, give os i gang
med opgaven. Spillestedet blev bestemt til at være Brønderslev Idrætscenter, da vi her
havde mulighed for at få et større antal baner, i håbet om at der kom mange tilmeldinger.
Ved afslutningen af tilmeldingsfristen så det noget sort ud. Men med lidt ”fodarbejde” kom
vi op på i alt 30 tilmeldte hold. Da der kun var tilmeldt 3 hold i Veteranrækken, blev denne
aflyst. Herudover var der yderligere 3 afbud, således at der var 24 hold til start på dagen.
Dette var en fremgang på 5 hold i forhold til 2016. 2 hold måtte dog under stævnet
”strække gevær”, da de ikke havde spillere og trække sig, hvilket gik noget ud over
specielt oldboysrækken.
I herligt solskinsvejr - dog noget blæsende og et vejr ”vi fra Sjælland” ville kalde storm,
kunne jeg som formand for fodboldudvalget, sammen med John Blach fra AKIF, byde
velkommen til Nordjylland og Brønderslev Idrætscenter, med håbet om en masse gode
kampe.
Der skulle afvikles i alt 79 kampe over de 2 dage. Da vi denne gang havde valgt at
gennemføre stævnet over to dage, blev der til hver spiller mulighed for mange spillede
minutter i benene. Om det var det der på dag 2 gjorde, at der var mange trætte spillere
eller det var fordi, at mange hold havde valgt muligheden for et besøg torsdag aften i
Jomfru Ane Gade, vil jeg ikke bedømme.
Efterhånden som kampende blev afviklet, så det ud til at blive en meget tæt afslutning i
specielt de to seniorrækker, som først blev afgjort til allersidst.
I senior A blev ISG vinder, foran AKIF. Dette var 4. gang at ISG vandt denne pokal, som
blev indstiftet i 1973, lang tid før mange af spillerne blev født. Dette betyder, at der nu er 4
foreninger, som vil kunne vinde pokalen til ejendom ved at vinde næste gang. Disse
foreninger er FAGI,SLGI, HOI og nu ISG.
Vindere af de øvrige rækker, Senior B, Oldboys og Kvinder, blev AKIF.
Ca. kl. 1330 om fredagen, kunne vi afslutte med samlet præmieoverrækkelse. Inden selve
overrækkelsen tog jeg som formand for fodboldudvalget afsked med Ole Ingvard Hansen,
som ønskede at stoppe i udvalget, og takkede ham for arbejdet igennem de år han havde
været med.
Til at overrække præmier var stabschef for Trænregimentet, OL A. Sundal tilstede.
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Til slut takkede DMI repræsentanten AKIF for arrangementet, samt takkede personalet fra
Brønderslev Idrætscenter, som havde stillet rammerne til rådighed for stævnet.
Tak for denne gang og på gensyn til 100 års jubilæumsstævne 2018, som finder sted i
Brønderslev.
Årsberetning indefodbold 2017.
Af udvalgsformand Jens Vestergaard Nielsen.
Afviklingen af indefodbold 2017 var endnu en gang lagt i hænderne på Fredericia
Garnisons Idrætsforening, med Karsten Frandsen som stævneleder og fodboldudvalgets
eget medlem, Lars Vandbord. Stævnet blev afviklet den 10. november som et éndags
stævne.
Der var indledningsvis tilmeldt 38 hold (22 senior, 7 oldboys, 7 kvinde, 2 veteran). Allerede
ved udfærdigelse af programmet, var det ikke muligt at afvikle veteranrækken, som med
kun 2 tilmeldte hold blev aflyst, ligesom i 2016. Undervejs indløb der afbud fra 2
oldboyshold og ikke mindre end 4 kvindehold. Det sidste afbud fik jeg 2 timer før første
kamp. Undervejs var programmet blevet tilrettet, hver gang der kom et afbud, for til slut at
blive rettet til, inden start på stævnet, hvilket er prøvet mange gange før. På grund af disse
afbud blev den planlagte start udskudt med 15 min., samtidig med, at vi lagde en
kunstpause ind undervejs, således at vi fik kampe til alle de allerede bestilte dommere.
Undervejs i stævnet blev der afviklet 97 kampe, fordelt over de 3 haller.
I kvinderækken, som nu bestod af kun 3 hold, måtte de møde hinanden i alt 3 gange,
således at alle hold fik 6 kampe. Her viste FAGI sig som det bedste hold og gjorde rent
bord og blev for andet år i træk en suveræn forbundsmester, med JDRI som nummer 2.
I oldboysrækken vidste vi, at der skulle findes en ny forbundsmester, da OMI ikke stillede
til start denne gang. Indledningsvis spillede alle mod alle, hvorefter der blev spillet
semifinale og finale/bronzekamp. FAGI kunne efter finalesejr over AKIF, fejres som
forbundsmester.
I seniorrækken deltog 22 hold (hvilket er 6 flere end i 2016). Disse hold blev fordelt i 4
puljer som spillede alle mod alle. Herefter gik der 10 hold videre til 2 mellempuljer og til
sidst blev der spillet semifinaler og finale/bronzekamp. Bronzekampen blev et opgør
mellem JDRI og IFS med JDRI som vinder med 3-2. Finalen blev vundet af ISG med 3-2
over AKIF. ISG er dermed forbundsmester 2017.
Efter afslutningen på alle kampe blev der afholdt samlet præmieoverrækkelse for de 3
afviklede rækker.
Overrækkelsen blev udført af stabschefen fra Telegrafregimentet, OL Anne Bill.
Først blev vinderne i kvinde- og oldboysrækken hyldet. Herefter blev ISG, som vinder af
seniorrækken hyldet og fik overrakt præmier og pokal.
Pokalen, som blev udleveret til vinderen i seniorrækken, er ny og skænket af Vordingborg
Garnison Idrætsforening. VGI vandt i 2016 den gamle pokal til ejendom. Pokalen har
været uddelt i alt 29 gange.
Så dermed starter vi med en frisk pokal, som enten skal vindes 3 gange i træk eller 5
gange i alt for at blive ejendom.
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Efter afslutningen på dagens program og overrækkelse af præmier til alle vindere,
afsluttede DMI- repræsentanten Bjarne Pedersen stævnet, og takkede FAGI for, endnu en
gang at have stået for afholdelse af DMI indefodbold.
Så hermed endnu en gang tak for et godt stævne fra fodboldudvalget og på gensyn i
Fredericia i 2018.
Årsberetning fægtning 2017
Af udvalgsformand Hans Henrik Blumensaadt.
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold. Stævnet blev afviklet den 18–19
MAJ 2017 i gymnastiksalen på Flyvestation Karup, med IFK som arrangør.
Der var ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt 16 herrer og 4 damer til den individuelle
turnering og 7 hold til hold turneringen. Men desværre som sidste år, holdt tilmeldingen
ikke – prioriteret tjeneste gjorde, at der på dagen kun dukkede hhv. 12 herrer, 3 damer og
pga. af skader var der kun 4 hold.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open (DMO),
med deltagelse af 6 fægtere fra Sverige
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Stor tak til de frivillige hjælpere, der altid
stiller sig velvilligt til rådighed.
En særlig stor tak til Simon og Thibaut m.fl. der på IFK vegne, leverede nogle gode
rammer for stævnet.
2. Konkurrencerne.
Da sidste 3 års vinder Thibaut Guilbert var skadet var der lagt op til spænding om den
individuelle konkurrence i herrerækken. Det blev en af de ”gamle” – Hasse Blumensaadt
fra IFI, der trak det længste strå. På 2. pladsen, kom også en gammel kending, Ole Venzel
Nielsen, fra IFS. Som nr. 3. og vinder af Talentpokalen kom Morten V. Nielsen, ligeledes
fra IFS. På damesiden vandt Lene Lillegaard Grubak fra IFI foran Bodil Grubak fra SLGI
og Rikke Johnsen fra IFK
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”-konkurrencen,
gik meget fortjent til Ib Venzel Nielsen fra IFS.
I holdkonkurrencen var der også spænding til sidste runde. IFI vandt foran holdet fra IFS
og SLGI vand bronze.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, var det godt at se at der fortsat er gang i fægtningen
ved forskellige idrætsforeninger. Det samlede deltagerantal er dog ikke tilfredsstillende.
Fægteudvalget håber på fremgang til 100 års jubilæumsstævnet i 2018 ellers vil udvalget
anbefale DMI bestyrelse at lukke forbundsmesterskaberne i fægtning.
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Stævnet bliver næste år afholdt 11 – 12 OKT i Slagelse med SLGI som arrangør.
Fægteudvalget håber på, at få tildelt midler, således vi i 2018 kan afholde DMO, således
det gode samarbejde, med vore nordiske brødre, kan fortsætte.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke alle de aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses i Slagelse i 2018.

Årsberetning golf 2017.
Af Lasse Søegaard, formand for DMI Golfudvalg og arrangør af Forbundsmesterskabet i
golf 2017.
I 2012 stod Idrætsforeningen Flyvestation Karup for afvikling af Forbundsmesterskabet i
golf. Dengang blev det afviklet i Himmerland Golf og Spa Resort på den nyrestaurerede
bane, der et par år senere og 4 år frem lagde græs til europatour turneringen, Made In
Denmark.
I 2017 udgaven af Forbundsmesterskabet i golf, var det igen Idrætsforeningen Flyvestation
Karup, der stod som arrangør, og denne gang var det i Silkeborg Ry Golfklub. Helt
tilfældigt blev det et forbundmesterskab, der igen blev afviklet på en bane, der fra næste år
også skal lægge græs til europatour turneringen Made In Denmark. For mange var det en
oplevelse at spille banen og ikke kun på grund af den kommende europatour turnering,
men også på grund af, at Silkeborg Ry har en af de flotteste baner i den del af landet.
Den sædvanlige kammeratskabsaften blev i år afholdt i de flotte omgivelser i Messe Nord
på Flyvestation Karup. Det var en hyggelig aften, der sluttede af i baren med socialt
samvær og røverhistorier fra dagens strabadser på golfbanen. Det var desværre kun ca.
halvdelen af de ca. 180 tilmeldte til mesterskabet, der havde valgt at deltage i
kammeratskabsaftenen. Mange havde valgt at tage hjem efter dagens golfrunde mens
andre havde valgt kollektivt at indlogere sig i kortere afstand til golfbanen, for blandt andet
at undgå den lidt længere køretur til og fra Flyvestation Karup.
Oven på sidste års ændringer i rækkerne, der ikke umiddelbart var en succes, havde
golfudvalget i år valgt at gå tilbage til den tidligere kendte rækkeopstilling, med en herre-,
senior- og damerække, der alle spillede slagspil, samt 3 stablefordrækker. Der blev derfor
kåret en vinder i både senior- og damerækken og forbundsmesteren blev fundet i
herrerrækken. Og så var der selvfølgelig vindere i de 3 stablefordrækker. Årets
forbundsmester blev Peter Schnedler Clausen fra BVI, der også for år tilbage løb med
titlen som DMI forbundsmester i golf. Tillykke til Peter og alle de andre vindere.
Det er glædeligt, at der fortsat er stor opbakning fra idrætsforeningerne til deltagelse i
forbundmesterskabet i golf, lad der endelig blive ved med det. Så, tak til alle deltagerne for
opbakningen i 2017 og vi ses forhåbentlig næste år i nordjylland (Dronninglund og Sæby),
hvor vi fejrer Dansk Militært Idrætsforbunds 100 års jubilæum.
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Årsberetning landevejscykling 2017
Af udvalgsformand Henrik Hugger.
I 2017 har Cykeludvalget fortsat sit virke med at varetage Landevejscyklingens interesser
bl.a. ved at hjælpe med at arrangere Forbundsmesterskaber m.m.
Vi er kommet lidt videre med at etablere et samarbejde med Politiets idrætsforening (PI),
Vi har foreslået PI at være en del af en CUP/etapeløb kaldet "DMI Jubilæumscup" og vi
venter nu på at PI får behandlet forslaget i deres bestyrelse.
Årets Forbundsmesterskaber i landevejscykling, enkeltstart og linjeløb blev i år gennemført
17.-18. maj, med Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) som arrangør. Til
enkeltstart var der 39 tilmeldte og 37 gennemførte.
Enkeltstarten.
Ruten gik gennem den flotte natur omkring Borbjerg, som ligger nordøst for Holstebro.
Vejret var helt fantastisk. Der var 20 grader og ingen vind.
Hurtigste mand var Bjarne Thomsen fra IFS (Skrydstrup). Han kørte de 20 km med en
gennemsnitsfart på 44,7 km/t.
Hurtigste kvinde var Anni Friis Pedersen IFK (Karup). Hun kørte de 20 km med en
gennemsnitsfart på 40,2 km/t. hvilket er utroligt flot.
Enkeltstartløbet sluttede med præmieoverrækkelse midt i Borbjerg by, med Borgbjerg
kirke som baggrundskulisse.
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Linjeløbet.
Til linjeløb var der 78 tilmeldte og 70 gennemførte.
Ruten var også omkring Borbjerg, men nu var ruten udvidet til 15 km pr. omgang.
Der skulle køres fra 3 til 6 omgange, afhængig af klassen man kørte.
Også her var der ryttere i alle 6 klasser.
Igen var vejret helt fantastisk, temperaturen var dog røget op på 23 grader og der var også
kommet lidt vind, som drillede rytterne en smule.
Så vel enkeltstart som linjeløb blev gennemført uden nogen form for problemer og uheld.
Der var rigtig god stemning begge dage.
Vi blev også i år forskånet for væsentlige uheld, ikke mindst fordi de vi efterhånden har
fået så god erfaringer med afvikling af løb, at vi nu, i store træk, undgår forskellige
landbrugsmaskiner, lastbiler og jernbaneover- skæringer m.m. Endvidere udstationerer
arrangørerne flagposter de farligste steder på ruten og såfremt det er muligt, at få
motorcykel-MP´er til at starte løjerne i de forskellige dråber.
Jeg vil igen fremhæve en enkelt ting som ligger mig på sinde. Vi skal havde flere kvinder
op på cyklen og ud til mesterskaberne.
Det er skønt at se, at klassen vokser lidt, år efter år. Udviklingen er ønskværdig, set i lyset
af, at snart 6,5 % af de ansatte i forsvaret er kvinder. Så der må være flere raske piger,
med mod på at cykle, rundt om i Garnisonerne. Så kære mandfolk, I må opfordre alle
kvinder, i møder i Forsvaret, til at melde sig til cykelløb.
Jeg forventer endnu engang en stigning i 2018.
Forbundsmesterskaberne i Landevejscykling 2018 gennemføres som en del af DMI
jubilæumsstævne for Region Midt, hvor cykelryttere, faldskærmsudspringere og
flugtskydere vil deltage.
Det kommer alt sammen til at foregå den 13-14. juni. Så vel mødt i Skive, når foråret igen
trækker i hjulene.
Årsberetning militær femkamp 2017
Af udvalgsformand Allan Kjær.
DM i militær femkamp 2017 den 29. og 30. september 2017 på Svanemøllens kaserne
De danske mesterskaber og forbundsmesterskaberne i militær femkamp blev for første
gang afholdt på Svanemøllens kaserne, hvor DMI udvalget for femkamp havde ansvaret
for gennemførelsen. Udvalget blev støttet af FAKI, frivillige hjælpere og udøvere til
gennemførelsen af stævnet. Konkurrencen var planlagt som vanligt over to dage, med
mulighed for indkvartering i CMT gymnastiksal eller i nogle af de få værelser på hhv. FAK
eller Holmen.
Det nye setup, har været et ønske fra
udvalget, for at optimere afviklingen af
konkurrencen, så færrest mulige ressourcer
anvendes, samtidig med fastholdelse af den
allerede gode stemning, som findes ved
femkampen blandt udøvere og hjælpere til
konkurrencen.
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Fokus har gennem hele forløbet været, at der ikke måtte gås på kompromis med
kvaliteten af indholdet.
Af nye tiltag skal ændringen i rækkefølgen af discipliner og minimeringen af tid, brugt på
den afsluttende jagtstart fremhæves. Hertil var konkurrencen også lagt over en
fredag/lørdag, for at kunne anvende faciliteter i hhv.
Københavnsområdet og på Svanemøllens kaserne.
Selve konkurrencen blev gennemført med et tilfredsstillende
antal deltagere fordelt ud over rækkerne, så både herrer og
kvinder kunne kæmpe for hhv. individuelle og
holdmesterskaber. I alt deltog 42 kæmpere, som selv var en
medvirkende årsag til konkurrencens gennemførelse og
den gode stemning de to dage.

Vinderne i de enkelte rækker blev for herre individuel: Nadim Yehia
fra BVI, efterfulgt af Nickolaj Nørrelykke fra JDRI, samt på 3.
pladsen Morten Østfeldt fra SLGI. Hos pigerne gik JDRI med alle
tre pladser med Johanne Tolstrup, Pia Kjær og Sofie Dideriksen.
Holdkonkurrencen blev også her vundet af JDRI på begge sider i
konkurrence, fulgt af SLGI, AKIF og IVG. Igen i år var der mange
deltagere i D-rækken, hvor der bliver kæmpet godt og ofte også tæt
i pointene, da der kan være store spring i de forskellige deltageres
evner inden for de fem discipliner. I år med deltagelse fra VGI, AKIF
og JDRI.
De mange tiltag som blev prøvet, viste sig alle at være
muligheder for fremtidige konkurrencer og har været
meget lærerige, da vi gentager mesterskaberne på
Svanemøllens kaserne igen i jubilæumsåret 2018. Der
foregår fortsat en evaluering af de forskellige tiltag for
yderlige optimering, men det har vist sig at det kan lade
sig gøre at gennemføre et mesterskab i den nye model.
Et andet forhold ved dette års konkurrence var, at hjælpere
var sammensat af gamle femkæmpere og en erfaren teknisk
jury, som sammen med udøverne fik hele konkurrencen
afholdt til tiden. Disse erfaringer gør, at der i fremtiden kan
gennemføres konkurrencer med en minimum af hjælpere.
Forudsætningen er en grundstamme af erfarne kæmpere, der
kan guide deltagerne igennem disciplinerne og instruere mere
uerfarne hjælpere på en hensigtsmæssig måde.
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Et andet vigtigt element til sportens overlevelse i fremtiden, er alle de fantastiske ildsjæle,
som findes blandt holdlederne. Det er disse ildsjæle, som laver alt benarbejdet i de
forskellige idrætsforeninger. De organiserer træningen og tager rundt i enhederne for at
fortælle om sporten og derved skaber de fortsat et grundlag for nye udøvere til sporten.
Stor tak for jeres indsats!

Årsberetning MTB 2017
Af udvalgsformand Michael Lindholm.
Torsdag den 26. oktober i Stensbæk Plantage.
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) diskede op med en flad, men teknisk
lækker rute på det etablerede MTB-spor i Stensbæk Plantage. Som det ses på billedet er
der også bygget lidt, hvilket gav lidt udfordringer til både den rutinerede og knap så
rutinerede på MTB.
Den 9. udgave af DMI MTB havde for første gang fundet vej til Sønderjylland og de 44
deltagere fik lidt at se til, på en til tider blød rute og med mange sving og deraf krævende
accelerationer.
I 2017 testede vi tillige en ny klasse; D50 eller DameVeteran om man vil. Forhåbentlig kan
det lokke flere med i de kommende år.
Under præmieoverrækkelsen fik vi sagt tillykke til Clas Lau, IFAA, som tilbage i 2016 fik
DMI hædersbevisning for ”Bedste mandlige idrætspræstation”, hvor han var indstillet af
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg, for sine tre sejre i DMI-cyklingens verden, herunder
sejren i H40/Old Boys. En sejr Clas gentog i Stensbæk.
IFS leverede en flot rute, et solidt set up og DMI-repræsentant Bjarne Pedersen kunne
lukke stævnet med en stor tak til stævneleder Thomas K. Lökkegaard.
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Årsberetning skydning 2017.
Af udvalgsformand Kristen Trap.
Et selvstændigt landsskyttestævne og et Forsvarsmesterskab på militære våben
FIU og DMI besluttede at adskille Forsvarsmesterskab og Forbundsmesterskaber ad, så
Forsvarsmesterskaberne vil i fremtiden bestå af sportsskydning med militære våben og
DMI forbundsmesterskaber vil blive afviklet efter CISM reglementet, med klasser for
landsholdsskytter og åbne klasser for øvrige. DMI landsskyttestævne skulle så afvikles
over 2 dage. Stævnet blev planlagt afviklet i Vingsted Skyttecenter efter det nye regelsæt.
Skydeudvalget havde satset på at foreningerne som dyrker sportsskydning i dagligdagen,
ville komme og deltage, da de nu ikke skulle kæmpe mod eliten (Bruttolandsholdsskytter)
for at komme i medaljerækken. Desværre var der kun få deltagere ud over landsholdene. I
2018 har Skydeudvalget besluttet at arrangerer DMI landsskyttestævne sammen med
Politiets Idrætsforenings mesterskaber, for at bedre at kunne udnytte banekapaciteten og
få flere discipliner på programmet. DMI landsskyttestævne bliver udvidet med en
”tjenestepistolskydning” svarende til den politiet har med i deres program
(Faldmålsskydning). Derudover får vores deltagere også mulighed for at tilmelde sig
politiets discipliner, som vi ikke har med i vores forbundsmesterskaber. De samme
muligheder har politiets skytter.
Landskyttestævnet 2017 blev, med Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) som
arrangør, gennemført med indkvartering og bespisning på Ryes kaserne.
Baneskydningerne blev afviklet på Vingsted Skyttecenter. Der var ca. 31 skytter tilmeldt
stævnet.
Den første dag (fredag) gennemførtes 25 m pistolskydning og 50 m riffelskydning. Dagen
blev afsluttet med et skyttemøde samt en kammeratskabsaften i på Rys kaserne.
Lørdag eftermiddag blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse i Vingsted.
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Der blev skudt mange flotte resultater og Landsskytte 300 meter blev KS Steffen Olsen fra
JDRI.
På damesiden var der igen meget ringe deltagelse både på 25 meter sportspistol og 50
meter riffel. Landsskytte på 50 meter blev SG Rikke Jensen FAGI og landsskytte på
sportspistol blev Sygeplejerske Pia Villemoes fra SIF KBH.
På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. MG HJV Jan
Tuelsson fra FAGI blev Landsskytte på grovpistol.
Det var glædeligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange blev til
præmieoverrækkelserne.

Fire glade Landsskytter 2017

Steffen Olsen

Pia Villemoes

Rikke Jensen

Jan Truelsson

En stor TAK til Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) for et godt arrangeret
landskyttestævne i 2017. En særlig tak til SSG Karsten Frandsen for at påtage sig
stævnelederfunktionen. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende.
Til opgaven at arrangere Landsskyttestævne i jubilæumsåret 2018, har Søværnets
Idrætsforening København meldt sig på banen.
CMT har desværre ikke fået gennemført Forsvarsmesterskaber i skydning
(Baneskydning+ feltskydning) i 2017. Skydeudvalget håber på at det kommer i gang i
2018. DMI skydeudvalg vil stadig bakke op omkring dette mesterskab med råd og
vejledning samt hjælpere.
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Årsberetning triatlon og duatlon 2017.
Af udvalgsformand Steen Møller Sørensen og udvalgsmedlem Frank Nielsen.
Efter 3 år med tri/du i Haderslev, kom vi endnu en gang til Holstebro. Med SSG Henrik
Schmidt som krumtap, forløb konkurrencen fuldstændigt som efter en snor, selv vejret var
perfekt. Henrik havde planlagt afviklingen af konkurrencen i og omkring Holstebro
rostadion og havde i den forbindelse allieret sig med kajakklubben og lånt deres faciliteter
til omklædning og stævnekontor. Til vejvisning og trafikregulering var hjemmeværnet
indkaldt, som efter tilbagemeldingerne fra deltagerne, at dømme leverede til godt stykke
arbejde.
Triatleternes konkurrence blev afviklet, med svømning i Holstebro rostadion, hvor atleterne
skulle gennemføre de 750m svømning på en firkantet bane med helt fladt vand.
Herefter fortsatte konkurrencen med cykling på en relativ flad rute, igen med så godt som
ingen vind, efterfulgt at en hurtig 3 km løberute som skulle gennemføres 2 gange.
Duatleterne startede med 2 runder løb, efterfulgt af 25 km cykelrute og afsluttende med en
runde løb.
Det var i år deltagelse af ca. 35 deltagere, som repræsenterede et godt udsnit lige fra
begyndere til deltager tæt på Danmarks eliten. I det stærke felt havde vi bl.a. deltagelse af
Søren Kofoed på DU, som senere på året deltager i Ironman på Hawaii. Helt sikkert en
atlet man skal holde øje med. Bare for at give en ide om hans niveau, så løb han de første
knap 6 km på 18 min.
JDRI leverede en god afviklet konkurrence, hvor antal hjælpere var holdt på et minimum.
Deltagerantallet var i år ca. 35, men selv med det relativ lille antal hjælpere, kunne
stævneorganisationen med lethed have håndteret dobbelt så mange deltagere.
Stort tak for indsatsen til JDRI.
TRI/DU konkurrencen flytter til Ålborg i 2018, hvor der som bekendt er 100 års jubilæum.
Stævnet bliver afviklet sammen med en række andre idrætsgrene, som f.eks. Golf og
fodbold. Vi forventer stort fokus fra tjenestestederne i 2018, og håber på stort fremmøde til
konkurrencerne.
Badminton
Af Udvalgsformand KP Knud Petersen
DMI finale stævne blev igen i 2017 afholdt af Varde Garnison Idrætsforening (VGI) d. 30
MAR, med stævneleder PL Kenneth B Jakobsen i spidsen for stævnet og
kammeratskabsaften.
Vi skulle alle møde 29 MAR 17 til Kammeratskabsaften i tiden 16 -18, hvor vi kunne få
vores værelser og herefter var der spisning og hyggeligt samvær i nogle timer. Vi var ca.
45 deltagere til kammeratskabsaften ud af ca. 70 spillere og resten kom på spilledagen d.
30 MAR.
Badmintonudvalget havde lidt hængepartier fra 2016 vedr. hvordan vi kunne gøre det
bedre for alle. Vi skulle være bedre til at udsende programmet og ikke forvente, at når man
var meldt til, så kommer man bare for at spille badminton. Vi fik udsendt programmet ca.
10 dage før vi skulle møde, men der kom også et rettet program ud, da der var ændringer
til det, inden vi kom til Varde. På spilledagen var der også afbud som vi har set de sidste
mange år, grundet andre opgaver hjemme på arbejdspladsen. I år var der nogle som
havde set forkert på datoen og derfor ikke kom, ellers var der ikke de store ændringer til
planen, og vi fik det startet godt op, kom hurtig foran i programmet og så frem til at have
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en afslutning omkring kl. 1430, men da de sidste kampe skulle spilles var kl. 1515 og vi var
færdige kl. 1600 og herefter var der præmie overrækkelse.
I år skulle vi næsten spille i alle rækker og det var kun Master Class Double og Herre
single, som ikke havde nok deltagere til at de kunne spille i egen række, derfor var de med
i Super veteran rækkerne. Vi havde en lille fremgang i spiller antallet og det er vi meget
glade for. Vi håber stadig på at flere af vores kollegaer får tid til at deltage i DMI igen, men
at komme tilbage til 2 dags stævne bliver en lang og sej kamp. Om skal vi tilbage til gamle
dage eller skal vi satse på et endags stævne med kammeratskabsaften dagen før, det må
vi finde ud af de næste par år.
Sluttelig vil vi takke VGI for at være vært for DMI Badminton igen i år, men ikke mindst PL
Kenneth B Jakobsen for det store arbejde som det var at afholde stævnet og en rigtig god
kammeratskabsaften.
Næste år skal vi til Fredericia, hvilket vi ser frem til, og ligeså er det aftalt at vi tager til
Aalborg i 2019.
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SKEMA 1
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 31. december 2017.(Ref.: IF indberetninger til Centralt Forenings Register(CFR)).
MEDLEMSTAL

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Høveltegårds Idrætsforening (HIF)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Forsvarets Materieltjeneste (IFMT)
Idrætsforeningen for Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Informatiktjenesten (IFI)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
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1906
8
659
93
302
56
716
11
252
168
350
49
191
393
35
1349
18
779
539
147
Nedlagt
166
36
1503
501
1715
207
19
303
467
76
95
469
920
20
552

Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
Veteranskytterne
Værnsfælles Forsvarskommando Karup Idrætsforening
TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER GODKENDT AF DIF:
ANTAL MEDLEMMER AF DISSE :
DMI IF, som ikke indgår i DIF-regi:
Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark
(HPRD)
Idrætsforeningen Nordstjernen (Nuuk)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)

619
46
188
262
97
181
42
16.463
326
Nedlagt
14
58

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31. december 2017.
Valgt år

til år

BESTYRELSE:
Brigadegeneral Jette Albinus, hæren
Major Kim Kock, Hæren, næstformand
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, kasserer
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Chefsergent Henning Juhl Strøm, hæren
Major Christian Høj, hæren
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren

2016
2017
2017
2016
2016
2016
2017
2017
2017

2018
2019
2019
2018
2018
2018
2019
2019
2019

BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Major Martin O.H. Klitgaard, hæren

2017

2018

2016
2017
2015

2019
2020
2018

2017
2016

2020
2019

AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Oberst Steen Ulrich, flyvevåbnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Kommandørkaptajn Lars Hjulgaard, søværnet

39

FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Major Kim Rønne Kock, hæren. Substitut: Seniorsergent Karsten Frandsen.

SKEMA 3
OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2017.
Badmintonudvalg
Overkonstabel-1 Knud Petersen, formand
Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen, hæren
Major Torben L. Jensen, hæren (P)
Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalg
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (P)
Overkonstabel-1 Carsten Helligsø, hæren
Kaptajn Jørgen Pedersen, hæren
Kaptajn Bendt Bossen, hjemmeværnet
Crosscountryudvalget:
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet, formand
Oversergent Thomas Kofoed Lökkegaard, flyvevåbnet
Idrætsleder Aksel Nielsen, Center for Militær Fysisk Træning
Chefsergent Lars A. Jensen, flyvevåbnet
Cykeludvalget:
Værkmester Henrik Hugger, søværnet, formand
Seniorsergent Erik Madsen, flyvevåbnet
Kaptajn Nicolaj Matzen, flyvevåbnet
Seniorsergent Henrik Vinther, hæren
Oversergent Dennis Albæk, hæren
Kaptajn Thomas R. Christensen, hæren
Faldskærmsudvalget:
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand (P)
Seniorsergent Peter Faaborg, hæren
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren
Oversergent Stefan S. Nystrøm, søværnet
Fodbold inde/ude:
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand
Korporal Lars Vandborg, hæren
Overkonstabel Tommy Bach Pedersen, hæren
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Flugtskydningsudvalg:
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
Overkonstabel-1 Jens Laursen, hæren
Fægteudvalget:
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet (P)
Bodil B. Grubak, Civil
Golfudvalget:
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Håndbold:
Overkonstabel-1 Niels E. Mogensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Overkonstabel-1 René Jul Nilsen, hæren
Militær Femkampudvalg:
Kaptajn Allan Kjær, hæren, formand
Overkonstabel Nicolaj Jensby Nørrelykke, hæren
Kaptajn Thomas Lund, hæren
Overkonstabel Brian Lykkegaard Dåsbjerg, hæren
Mountainbikeudvalget:
Kaptajn Michael Lindholm, hæren, formand
Seniorsergent Jan Møller, hæren
Seniorsergent Jørn Svensen, hæren
Skydeudvalg:
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, formand (P)
Oversergent Gitte Vinther Nielsen
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren
Chefsergent Paul E. Sørensen, flyvevåbnet(P)
Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren (P)
Oversergent Uffe A. Dam, flyvevåbnet
Triathlon/Duathlonudvalget:
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Seniorsergent Frank T. Nielsen, hæren
Volleyball:
Oversergent Peter Hansen, flyvevåbnet, formand
Seniorsergent Anders P. V. Poulsen, hæren
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Antidopingudvalget:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet (P)
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
Eliteudvalget
Major Christian Høj, hæren, formand
Major Mona L. Rasmussen, hæren
Kaptajn Mikkel Soelberg, hæren, (CMT)
Vicegeneralsekretær Per Heien, sekretær
Hæderstegnsudvalget
Oberst Jette Albinus, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet (P)
Kontreadmiral Nils Wang, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær, Tom Petersen, sekretær
Lovudvalget:
Seniorsergent Ryan Laier, formand, flyvevåbnet
Chefsergent Henning S. Juhl, hæren
Seniorsergent Karsten Frandsen, hæren
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
Præmieudvalget
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren, formand
Overkonstabel Bjarne Pedersen, hæren (P)
Vicegeneralsekretær Per Heien, sekretær
Kommunikationsudvalget
Major Christian Høj, hæren, formand
Seniorsergent Klaus Klæstrup, hæren
Generalsekretær Tom Petersen, sekretær
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