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INDLEDNING

Af formand DMI, generallæge Erik Darre
Endnu et spændende år med den frivillige
idræt i Forsvaret er gået. Dansk Militært
Idrætsforbund bæres af aktive idrætsfolk
og frivillige ledere, som alle gør en kæmpe
indsats til gavn for den frivillige idræt i
Forsvaret, og det er på sin plads allerede
på dette sted at bringe en meget stort tak
for denne indsats. En indsats, som i mine
øjne også er af helt uvurderlig betydning
for dansk Forsvar – både som en vigtig
kulturbærer, men også som et vigtigt element til at sikre sammenhængskraft, trivsel
og velvære blandt Forsvarets ansatte.
Det danske Forsvars internationale engagement er fortsat gennem det forløbne år,
og enheder fra alle tre værn er i dag indsat i krævende missioner spredt på kloden.
Vore dages missioner stiller store krav til personellets både fysiske og psykiske kapaciteter. Det er imidlertid også vigtigt at huske på den belastning, som ligger på soldatens familie hjemme i Danmark under en udsendelse, og betydningen af gode netværk kan i den forbindelse ikke overvurderes. Vi i DMI ønsker, som forsvarets udbudsgiver af frivillig idræt i mange former, at være en aktiv medspiller. Vi vil fortsat
gennem vore aktiviteter tilbyde fysiske og sociale oplevelser, der bedst muligt kan
supplere forsvarets indsats over for sine ansatte og deres pårørende.
Jeg finder det derfor helt indlysende, at den frivillige idræt i Forsvaret skal have en
fremtrædende placering, hvor man naturligt fra ledelsens side giver Forsvarets personel mulighed for deltagelse i DMI aktiviteter på såvel planlægnings- som deltagersiden.
Jeg kan med glæde konstatere, at vi pr. 1. november 2009 har et samlet medlemstal
af vore 49 idrætsforeninger (heraf 2 i udlandet) på 19.022. Vi kan således for andet
år i træk konstatere en medlemsfremgang, denne gang på 934 medlemmer. Den
gennem flere år faldende medlemskurve synes altså nu definitivt vendt.
2009 var sidste år af det ”gamle” forsvarsforlig, og vi står netop nu midt i konsolidering og implementering af forliget 2010 – 2014. Selv om processen således ikke er
løbet til ende, er det helt sikkert, at vi ikke kommer til at se så store forandringer som
ved sidste forlig. Jeg har gennem det seneste år kunnet konstatere et stadigt øget
fokus på vigtigheden af, at vi i forsvaret er i god fysisk form, og at vi træner på rette
vis. Jeg finder denne holdning meget positiv - også set i relation til DMI virksomhed.
2009 blev også året, hvor samtlige 20 idrætsledere blev ansat - det har i mine øjne
været en stor succes og er blevet meget vel modtaget på forsvarets tjenestesteder.
Idrætsledernes rolle er jo primært at understøtte sundhedstriaden og sikre et fortsat
”Sundt Forsvar”, men idrætslederne vil i den rolle også være en naturlig samspilspartner for DMI i det lokale miljø og her være med til at optimere den helt nødvendige
tætte kontakt mellem DMI og Forsvarets tjenestesteder.
Stævnevirksomheden i 2009 er blevet gennemført med et meget godt resultat. Det er
meget positivt, at vi igen i 2009 har kunnet tælle flere værnepligtige som deltagere i
DMI stævner – det er uhyre vigtigt, at denne personelkategori også får mulighed for
deltagelse i den militære frivillige idræt som et naturligt element i deres tid i Forsvaret.
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Afslutningsvis vil jeg godt takke bestyrelsen, vore medarbejdere på DMI sekretariat,
vore civile og militære samarbejdspartnere samt ikke mindst DMI medlemsforeningers mange ildsjæle for en fornem og dedikeret indsats til gavn for den frivillige idræt
i Forsvaret.
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Emne
INDLEDNING ved DMI formand
INDHOLDSFORTEGNELSE
HÆDERSBEVISNINGER
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2008
STÆVNEVIRKSOMHED
- Deltagerfordeling ved forbundets stævner i 2008
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- Planlægning af idrætsvirksomheden
- Idrætsforeningerne
- Idrætsgrenene
- DMI Love og bestemmelser
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- Vandrepræmier/-poaler
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
TEAM DANMARK
INFORMATIONSVIRKSOMHED
SEKRETARIATET
BERETNINGER FRA:
Badminton - Beachvolley – Biathlon Orientering
Bordtennis
Cross Country - Cykling
Faldskærmsspring
Feltsport - Flugtskydning
Fodbold inde
Fodbold ude
Fægtning
Golf - Håndbold
Militær Femkamp
Mountain Bike, forsøgsstævne
Skydning
Tennis
SKEMA 1 – Idrætsforeningernes medlemstal pr. 1. november 2009
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DMI HÆDERSBEVISNINGER
TILDELT I 2009

GULDEMBLEM
Generallæge Erik Darre, Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, Forsvarets Idrætsforening Nyholm
Chefsergent Steen Rørbæk Jensen, Søværnets Idrætsforening, Århus
Seniorsergent Jørn Erlandsen, Sønderborg Garnisons Idrætsforening
SØLVEMBLEM
Ingen
BRONZEEMBLEM
Assistent Gitte Svendsen, Fredericia Garnisons Idrætsforening
Oversergent Martin Ramsdal Pedersen, Fredericia Garnisons Idrætsforening

BRONZEEMBLEM/LANDSHOLDSDELTAGERE
BIATHLON ORIENTERING
Premierløjtnant Allan Reiche, Hjemmeværnet
Kadet Christian Hedelund, Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole
Konstabel Lennart Rebsdorf, Trænregimentet
ORIENTERING
Premierløjtnant Helle Reinhold
Sergent Christina Balslev
Sergentelev Lea Reime
Menig R. K. Kragh, Trænregimentet
Menig E. Grøn, Trænregimentet
SKYDNING
Sergent Rikke Kjelgaar Jensen, Trænregimentet
Menig Bo Andreasen, Hjemmeværnet
Civil pistoltræner, herrer, Jens-Peter Bindesbøll
Civil pistoltræner, damer, Karen Hansen
SEJLSPORT
Premierløjtnant Stefanie Anjaliva Celestine Petersen
Marinespecialist Thomas Jensen
Major Klaus Bengtson
FÆGTNING
Sergent Thomas Lökegaard
Marineoverkonstabel Jesper V. Nielsen
GULDMANCHETKNAPPER
Hans Kongelige Højhed Prinsgemal Henrik
4

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2008
På DMI repræsentantskabsmøde den 17. april 2009 blev der overrakt følgende pokaler og hæderspræmier:
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har
ydet en for den militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For bedste præstation i 2008 tildeles den:
Sygeplejerske Pia Willemoes
Slagelse Garnisons Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Pia har været tilknyttet det militære landshold i ca. 2 år. Hvor hun er en meget aktiv
skytte. Pia kører gerne hele Danmark rundt for at komme til at skyde. Derudover deltager hun også på international plan.
Pia er en meget ihærdig skytte, hun træner meget. Træningen vil helt sikkert vil bære
hende frem i mod mange flere gode resultater fremover.
Pia deltog for første gang som skytte til Nordisk Mesterskab i Elverum i Norge 2008.
Der var Pia op imod rigtig mange gode skytter, men Pia formåede og holde hoved
koldt og tage et skud af gangen. Da Pia havde skudt færdig, var hun på ingen måde
klar over, at hun var blevet Nordisk Mester på sports pistol. Så glæden var ekstra
stor.
Men Pia var ikke færdig med at præstere ved det Nordiske mesterskab, idet hun i
militær hurtig skydning også viste sin form, ved at skyde sig til en sølvmedalje.
Også på national plan har Pia opnået gode placeringer.
De øvrige deltagere på landholdet ser frem til, at se Pia i aktion på diverse skydebaner her i Danmark og på international plan.
SØNDERBORGPOKALEN
Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en
for den militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For præstation i 2008 tildeles den:
300 m Riffelholdet i Skydning
ved
Rene Kristiansen
Steffen Olsen
Lars Jepsen
Allan Ågaard
Jacob H. Larsen
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Som begrundelse skal anføres:
300m riffelholdet har gennem en årrække været rigtig tæt på at få en medajle ved
VM. De har virkelig arbejdet målrette imod at få en medalje.
Ved dette års VM blev holdet nummer 5 i militær hurtigskydning med 1679 point. 16
point fra bronzemedaljen. Hvor der bla. også blev sat CISM verdensrekord på pladserne fra 1 – 3. Så det siger jo også lidt om hvad for et hårdt felt de er oppe imod.
I standardgevær blev holdet nummer 7 med 1727 point. 11 point fra bronze medaljen. 1 -2 satte igen CISM rekord.
Individuelt blev Rene Kristiansen nummer 10 og Steffen nummer 13 til VM med et felt
på 54 skytter. Det er rigtig godt gået.
På den danske rangliste ligger de militære skytter rigtig godt placeret i nærheden af
toppen. Ved dette års DM blev holdet nummer 2.
Der er ingen tvivl om at 300m holdet nok skal nå deres målsætning. Der bliver virkelig arbejdet på sagen, idet der er kamp om pladserne på holdet. Så man kommer bestemt ikke sovende til en plads.
KAPTAJN SÆTTER-LASSENS MINDEPOKAL
Skænket af fru E.Sætter-Lassen i 1967.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der organisatorisk, instruktørmæssigt eller ved personlige resultater har ydet en ganske særlig indsats inden for
skydning.
For indsats i 2008 tildeles den:
Oberst Kurt Moesgaard,
Jydske Dragonregiments Idrætsforening.
Som begrundelse skal anføres:
Kurt har for mange år siden været med på CFI geværterrænlandshold. Ja! Vi skal
helt tilbage i 70èrne, hvor Kurt var med på landsholdet første gang.
Kurt har igennem årene gjort meget for idrætten og især for skydeidrætten i DMI regi
via sin tjeneste ved JDR.
Kurt stiller op som skytte til landsskyttestævner og er dermed en rollemodel for mange unge skytter.
Kurt har, som ”Chief of Mission” for de militære landshold skydning, trods en travl
tjeneste vist stor interesse for den daglige virke for ledere og trænere samt skytternes udvikling.
Kurt stillede trådte sågar til ved et Nordisk Mesterskab, hvor en af skytterne ikke følte
han kunne gennemføre terrænskydningen. Så meldt Kurt sig på banen. Med det resultat, at han slog alle de andre landsholdskytter fra Danmark for nær en. Som bestemt vil give ham ”håneret” i mange år.
ARVEPRINS KNUDS POKAL
Skænket af admiral, Hans Kongelige Højhed Arveprins Knud i 1968.
Tildeles for et år ad gangen et af forbundets forbundsmedlemmer (foreninger), der
har ydet en ganske særlig indsats inden for forbundet.
For indsats i 2008 tildeles den:
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Fredericia Garnisons Idrætsforening
Som begrundelse skal anføres:
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) har i 2008 været særdeles aktiv, ikke
mindst på det arrangementsmæssige område. FAGI har i 2008 afviklet forbundsmesterskab i indefodbold og tennis med h.h.v. 52 hold (svarer til op til 364 spillere og 52
leder) repræsenteret fra 16 foreninger og 21 deltagere fra 11 foreninger. Begge
stævner blev afviklet på fortrinlig vis.
FAGI er en af de større og meget veletablerede foreninger, der gennem mange år
altid har været parat til at tage deres andel af DMI stævner. Det viste foreningen også i 2008 i en tid, hvor det en gang imellem kan være svært at finde de nødvendige
arrangører.
Med FAGI som arrangør, er der altid sikkerhed for et stort engagement og høj kvalitet
i stævnerne. FAGI er med andre ord en forening, der tjener som forbillede for andre,
og det er oplagt, at foreningen på baggrund af den mangeårige og meget flotte indsats nu tildeles Arveprins Knuds Pokal.
ORLOGSKAPTAJN EIGIL JØRGENSENS HÆDERSPRÆMIE I SKYDNING
Skænket i 1993 og tildelt første gang i 1994.
Tildeles for et år ad gangen et medlem af forbundet, der inden for skydeidrætten har
ydet særlige skydermæssige præstationer og eller ved sin personlige optræden har
medvirket til fremme af skydeidrætten.
For indsats i 2008 tildeles den:
Sygeplejerske Pia Willemoes,
Slagelse Garnisons Idrætsforening.
Som begrundelse skal anføres:
Pia har, i den korte tid hun har været knyttet til landsholdet, medvirket til et godt
kammeratskab skytterne imellem. Pia har forbedret sig resultatmæssigt fra hun startede på det Militære pistollandshold i 2007 og det udmøntede sig i Nordisk Militært
Mesterskab på sportspistol i 2008 Elverum i Norge, hvor det var første gang Pia deltog i et internationalt mesterskab.
Pia har, ud over sin egen skydning, bidraget med mange gode ide`r og tiltag, som
kommer de øvrige skytter til gode.
IDRÆTSMÆRKETS VANDREPOKAL
Skænket af Idrætsmærkebestyrelsen i 1964.
Tildeles den idrætsforening, der i årets løb har opnået bedst samlede resultat i de af
forbundet afholdte stævner.
For indsats i 2008 tildeles den:
Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
Som begrundelse skal anføres:
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Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) har i året 2008 vundet pokalen med i alt
18 points tæt fulgt af Ålborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), som opnåede 16,5.
Nummer 3 blev Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) med 12 points.
IFK har efterhånden vundet pokalen et antal gange. Senest i 2006 og 2007.
Vinderen har deltaget i et bredt spektrum af forbundets aktiviteter, og har bl.a. fået de
nødvendige points i badminton, bordtennis, golf, fodbold inde, håndbold, beach volley, cykling, duathlon, flugtskydning og biathlon orientering.
IFK er forbundets største idrætsforening med i alt 1410 medlemmer, foran Aalborg Kasernes Idrætsforening med 1352 medlemmer.
HÆDERSBEVISNINGER
DMI guldemblem
Chefsergent Steen Rørbæk Jensen
Søværnets Idrætsforening, Århus
Som motivation skal anføres:
Banje har gennem sin aktive karriere i Søværnet (SVN) har et tæt tilknytningsforhold
til den frivillige idræt såvel som den tjenstlige idræt. Dette har især haft bæring på
den idræt, som foregik på vandet nemlig sejlsport.
Banje har gennem årene beklædt forskellige poster i SIF ARH bestyrelse og er for
nuværende formand for SIF ARH. Dette er en post han bestrider med stor dygtighed
og flid, hvilket kommer alle personelkategorier til gode.
I forholdet til DMI har Banje været ledestjernen i forbindelse med implementering af
DMI nye vedtægtstiltag for skabelsen af sociale netværk for pårørende.
Der kan ikke herske tvivl om, at Banje brænder for vandet. Derfor har han adskillige
gange været primusmotor, når større sejlsport arrangementer skulle afvikles uanset,
om det har været lokalt (SIF), regionalt (forsvarsmesterskaber) eller globalt (CISM
VM). Senest har Banje stået for afvikling af CISM VM i Sønderborg.
Man kan altid regne med, at alt er timet og tilrettelagt og intet overlades til tilfældigheder.
Banje har altid været et fremragende bindeled mellem DMI og den tjenstlige idræt og
på den baggrund indstilles han til DMI guldemblem.
DMI guldemblem
Seniorsergent Jørn Erlandsen
Sønderborg Garnisons Idrætsforening
Som motivation skal anføres:
Jørn Erlandsen har i skydeudvalget hvert år gjort et stort stykke arbejde ved Landsskyttestævner samt med sine faglige kompetencer i mange år medvirket til at give
kvalitet i arbejdet i skydeudvalget.
Jørn har også givet sig tid til at passe trænergerningen for CFI landshold på 300m i
snart 20 år.
Jørn Erlandsen er udvalgsmedlem i DMI skydeudvalg og har derudover også tid til
lederarbejde i den lokale idrætsforening.
Jørn Erlandsen fik tildelt DMI sølvemblem i 1980.
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DMI guldemblem
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Forsvarets Idrætsforening, Nyholm
Som motivation skal anføres:
I de lidt yngre år spillede han håndbold. Hænderne kom han til at bruge i fodbold - i
særligt udvalgte kampe som målmand på oldboysholdet for Søværnets Idrætsforening København.
Han har spillet bordtennis på turneringsniveau og er stadig aktiv.
Søren er en af de få personer, der har medinddraget hele familien som medlemmer –
såvel aktivt som socialt.
Vi ser altid Søren som halt officielt deltagende eller som hel official ved Holmens Mil
Løb og Kastel Løbet.
Søren er primus motor for de sociale arrangementer i forbindelse med DMI idræt på
Holmen, samt ved lokale arrangementer som f.eks. foreningens juletræsfest.
Søren har siddet i DMI´s bestyrelse i mange år, hvor han som formand for dopingudvalget er overvejende positiv.
Han har været formand for SIF København samt kasserer i samme forening i en del
år. Søren er nu formand for Søværnets Idrætsforeningers Fællesudvalg.
Vi kender ham som official ved SIF og DMI stævnerne rundt omkring, hvor han muntert kommenteret tingenes gang i et til tider tørhumoristik tonefald.
Søren fik GE i år 2002.
DMI guldemblem
Generalmajor Erik Darre
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening.
Som motivation skal anføres:
Erik Darre har været valgt til posten som Dansk Militært Idrætsforbunds formand siden 2005. Med dette valg har DMI fået en meget engageret og en meget vidende
formand. Erik har fra første dag formået at udstikke en klar linje for forbundet på
baggrund af de input og strømninger som han har fået, og som han har en meget fin
fornemmelse for.
Forbundets klare position som et breddeidrætsforbund, med et socialt ansvar i forhold til forsvarets ansatte og deres familier, herunder tiltag som ordinært medlemskab for civile pårørende, er alle initiativer og tiltag som er iværksat og stadfæstet
under Eriks ledelse.
Erik har et langt idrætsliv bag sig. Dels om aktiv udøver i atletikkens verden, og dels
via hans lægefaglige baggrund, som også er brugt idrætsligt. Denne baggrund har
betydet en meget stor kontaktflade i det danske idrætsliv, en kontaktflade som forbundet i høj grad har nydt godt af. Med dette som baggrund har Erik har i høj grad
været primus motor for at DMI har fået et tættere forhold til Danmarks IdrætsForbund (DIF). Det engagement og den respekt han har opnået i forhold til DIF er i
høj grad til fordel for DMI i den daglige drift. Erik er en person, der bliver lyttet til i det
danske idrætsliv.
Med udgangspunkt i positionen som Chef for Forsvarets Sundhedstjeneste har Erik
også en stor indsigt i den tjenstlige idræt i Forsvaret. Det er en viden, der på fornem
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vis supplerer hans engagement i DMI, men han har samtidig i høj grad vis evnen til,
at skille tingene fra hinanden, når det var påkrævet. Denne udprægede fornemmelse
for påkrævet engagement og påkrævede initiativer på rette tid og sted er et kendetegn for Erik. Erik er på alle måder en respekteret og i høj grad værdsat formand for
DMI. Hans resultater på forbundets vegne bekræfter dette, og han fremtræder på alle
måder som et stort aktiv for den frivillige idræt i Forsvaret.
På denne baggrund tildeles Erik Darre hermed DMI Guldemblem.
Erik er tildelt DMI sølvemblem 2004
ERINDRINGSGAVER
Årskrus til følgende afgående bestyrelsesmedlemmer:
Afdelingsleder Margit Buhl, som har været medlem af bestyrelsen siden
1993, startede i DMI med at oprette et kvindeudvalg, senere i FU, og senest
som medlem i medieudvalget.
Chefsergent Karsten Pittersen, som har været medlem af bestyrelsen siden
2007, formand for cross.
Overkonstabel-1 Juki Tauchi, som har været medlem af bestyrelsen siden
2005, og i den periode været formand for idrætsudvalg II.
Tandlæge Peter Wulff, som har været medlem af bestyrelsen siden 2005.
Orlogskaptajn Torben T. Kjærulff, som har været medlem af bestyrelsen siden 2008, og i den periode været formand for Boldspil I.
Oversergent Gitte Vinther Nielsen, som har været medlem af bestyrelsen
siden 2008, og i den periode været formand for Skydeudvalget.
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STÆVNEVIRKSOMHED
En særlig tak skal rettes til de idrætsforeninger og tjenestesteder, som i 2009 har
medvirket ved gennemførelsen af forbundets mange konkurrencer således:
Jydske Dragonregiments Idrætsforening

Danmarksmesterskaber i militær
femkamp.

DMI feltsportsudvalg

Danmarksmesterskaber i feltsport.

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup

Danmarksmesterskaber i biathlon/
orientering.

IDRÆTSFORENING
Fredericia Garnisons Idrætsforening

FORBUNDSMESTERSKABER
Indendørs Fodbold, Triathlon og
Duathlon
Idrætsforeningen Skive Garnison
Badminton
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Cykling, Cross Country
Livgardens Idrætsforening
Faldskærm
Idrætsforeningen Skive Garnison
Fodbold Ude, Flugtskydning
Varde Garnisons Idrætsforening
Bordtennis
Aalborg Kaserners Idrætsforening
Håndbold, Fægtning
Jydske Dragonregiments Idrætsforening
Landsskyttestævne
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Golf
Oksbøl Militære Idrætsforening
Beachvolley
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Volleyball
Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officerssko- Tennis
le
Til de tjenestesteder, som har ydet støtte til forbundets idrætsforeninger, skal der rettes en tak til kommandantskaber, cafeterier, transportområder mv., uden hvem, afviklingen af den store stævnevirksomhed ville have været meget vanskelig at gennemføre.
(Tal i parentes angiver deltagelse i 2008)
IDRÆTSGREN
Badminton
Bordtennis
Cykling
Golf
Tennis
Fodbold – inde
Fodbold – ude
Håndbold
Volleyball
Beachvolley AFLYST!
Feltsport
Biathlon orientering
Biathlon orientering – stafet
Militær femkamp

DELTAGELSE
Individuel
Hold
81 (69)
27 (30)
9 (8)
162 (138)
25 (15)
154 (127)
27 (21)
38 (21)
50 (52)
40 (32)
14 (11)
7 (8)
(11)
85 (52)
10 (10)
62 (44)
12 (0)
14 (15)
93 (50)
31 (11)
11

Foreninger
17 (14)
6 (9)
18 (25)
27 (27)
13 (11)
15 (16)
18 (13)
7 (5)
7 (6)
(5)
12 (13)
13 (12)
7 (9)
7 (10)

Duathlon
Triathlon
Cross Country AFLYST!
Faldskærmsudspring AFLYST!
Fægtning – individuel
Fægtning – hold
Skydning
Flugtskydning
Mountain-bike

34 (20)
45 (23)
(110)
(49)
27 (26)

8
11

6 (8)
69 (85)
131 (123)
61

35

14 (10)
14 (10)
(14)
(11)
6 (8)
2 (8)
13 (12)
15 (13)
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GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) specialforbund for følgende 3 idrætsgrene, 1) biathlon orientering/biathlon orienteringstafet, 2) feltsport og 3) militær femkamp. I disse idrætsgrene gennemfører forbundet
danmarksmesterskaber. For øvrige DMI idrætsgrene er forbundet tværgående forbund under (DIF).
STÆVNEVIRKSOMHED
Den frivillige idræt i Forsvaret har også i 2009 oplevet et spændende idrætsår med
mange udfordringer. Forsvaret har nu afsluttet tilpasningen, hvor blandt andet Forsvarets Materieltjeneste FMT), Forsvarets Personeltjeneste (FPT) og Forsvarets
Regnskabstjeneste (FRT) er blevet samlet centralt.
Den forenklede arbejdsprocedure, i forbindelse med regnskabsaflæggelse af DMI’s
stævner, har i 2009 fungeret godt, hvor arrangerende idrætsforening har mulighed for
at sende alle regninger samlet til DMI sekretariat, som så sender dem til Forsvarets
Regnskabstjeneste.
Forsvaret har ligeledes i 2009 fortsat arbejdet med at få oprettet et idrætsudvalg ved
alle Forsvarets tjenestesteder. Det er DMI fornemmelse, at disse udvalg er begyndt
at fungere efter hensigten, og forbundet har også kunnet mærke en fremgang i deltagerantal ved forbundets stævner i forhold til deltagerantallet i 2008.
Det er DMI´s vurdering, at en af årsagerne til, at der i 2009 har været en fremgang i
antal deltagere til forbundets danmarks-/forbundsmesterskaber er, at diverse informationer/indbydelser fra DMI er kommet ud til de rette personer – dem, som bl.a. er
udpeget til at tage sig af disse opgaver.
De 20 idrætslederstillinger, som Forsvarets øverste ledelse besluttede at oprette, er
iværksat og samarbejdet med idrætslederne er kommet godt i vej og forbundet forsøger i stor udstrækning at orientere idrætslederne om forbundets stævner o. lign..
For nogle af DMI idrætsforeninger har der også i 2009 været tvivl om, der skulle betales ”husleje” ved brug at Forsvarets faciliteter. Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) FBE betragter DMI, som en forsvarsrelateret organisation, som
er medtaget i en aftale om intern afregning ved brug af Forsvarets faciliteter, hvorfor
der ikke vil blive afkrævet betaling for brug af diverse faciliteter. Dette har forbundet
modtaget med stor tilfredshed.
Der er i 2009 gennemført 17 finalestævner, herunder 3 danmarksmesterskaber og et
forsøgsstævne i Mountainbike.
Desværre blev forbundsmesterskaberne i beachvolley aflyst i år. Det er DMI’s håb at
beachvolley kan fortsættes, men det kræver dog at der vises en meget større interesse for deltagelse i forbundsmesterskabet.
Forbundsmesterskabet i faldskærmsspring måtte desværre aflyses på dagen p.g.a.
dårligt vejr, og i forbundsmesterskabet cross country måtte hovedparten af rækkerne
aflyses p.g.a. misforståelser med skovens jægere om tidspunkt for fjernelse af rute12

afmærkningen.
I holdidrætterne fodbold, håndbold, volleyball, holdkårde samt faldskærmsudspring
skal erindres, at idrætsforeningerne fortsat kan tilmelde sammensatte hold, uden at
medlemskab af begge idrætsforeninger er en forudsætning. En mulighed, som heller
ikke ret mange idrætsforeninger har benyttet sig af i 2009. DMI skal opfordre til, at –
måske især små – idrætsforeninger gør brug af denne mulighed, således, at også
”holdspillere” fra disse idrætsforeninger kan komme ud og deltage i DMI idrætsvirksomhed.
Der har været foretaget dopingtest af Anti Doping Danmark ved træningssamlinger
og ved DMI stævner, alle med negativt resultat.
DMI har i 2009 ydet tilskud til: Emitbrikker til O-løbs arrangementer til Haderslev Garnisons Idrætsforening, rulleforstag og rullegenua til Forsvarets Idrætsforening Nyholm, internationalt O-løbsarrangement ved Geilenkirchen Idrætsforening, kajakker til
Varde Garnisons Idrætsforening, ”brutal cross” ved Idrætsforeningen Flyvestation
Karup, søkortplotter og elektroniske søkort til Søværnets Idrætsforening, Århus,
fremstilling af DVD til promovering af militær femkamp og til afvikling af forsøgsstævne i floorball i februar 2010 til Hærens Officersskoles Idrætsforening.
PLANLÆGNING AF IDRÆTSVIRKSOMHEDEN
DMI ser fortsat gerne, at planlægning af stævner 2 – 3 år frem i tiden opprioriteres,
så tjenestesteder og idrætsforeninger i god tid har kendskab til placeringen af DMI
stævner, og kan planlægge herefter. I Forsvarets fremtidige struktur, hvor Forsvaret
etablerer ”Idrætslederstillinger/ opretter idrætskontorer” ser DMI nu en bedre mulighed for, at dette kan blive implementeret, i tæt samarbejdet med de respektive tjenestesteder.
I beretningen sidste år nævnte DMI, at forbundet ville arbejde på, at samme idrætsforening/tjenestested planlægger og gennemfører samme stævne flere år i træk. Flere idrætsgrene, især indenfor boldspil, har indført denne praksis.
Dette tiltag må naturligvis ikke forhindre, at idrætsforeninger – her især de mindre –
får mulighed for at planlægge og gennemføre et DMI stævne.
Bestemmelser for idrætsvirksomheden i Forsvaret, FSUBST nr. 491-7 af 01 JAN
2009 er implementeret. DMI skal gøre opmærksom på, at FKODIR PS.491-1, dateret
2002-11 fortsat er gældende, og her især gøre opmærksom på pkt. 3.2 ”Forhold vedrørende transport”.
IDRÆTSFORENINGERNE
Den daglige aktivitet i idrætsforeningerne har i 2009 været meget varieret og svingende.
Der har været mange udskiftninger i diverse idrætsforeningers bestyrelser. I flere
idrætsforeninger har man endog haft besvær med at få nogle poster besat, hvilket
igen er gået ud over, såvel idrætsforeningens daglige virke, som ved idrætsforeningens kontakt til DMI.
Dette skyldes ikke manglende vilje, men at de tjenstlige krav til personellet er meget
store – her tænkes især på uddannelse af enheder/personel samt de meget store
afgivelser til international tjeneste.
Deltagelse i idrætsaktiviteter i Forsvaret er, efter DMI opfattelse, en vigtig del af Forsvarets virksomhedskultur, ligesom DMI finder det vigtigt, at der er et socialt netværk
blandt de ansatte og de pårørende. I 2006 tog DMI et medansvar for opbygningen af
et sådan netværk, ved at åbne mulighed for, at pårørende kunne optages som ordinære medlemmer af forbundet, og dermed være en del af denne kultur. Der er tilsyneladende fortsat nogle få idrætsforeninger, som endnu ikke har fået ændret deres
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vedtægter og åbnet for denne mulighed. DMI skal hermed endnu engang opfordre
disse idrætsforeninger til at tage deres vedtægter op til revision, og få dem tilpasset
DMI’s bestemmelser, herunder samtidig at give mulighed for, at hjemmeværnspersonel kan optages som ordinære medlemmer.
Ovennævnte forhold taget i betragtning, er det imponerende, at det alligevel er lykkedes for mange idrætsforeninger, også i 2009, at engagere meget personel, og holde et relativt højt aktivitetsniveau, bl.a. gennem deres arrangementer efter den daglige tjenestes ophør.
Medlemsregistrering:
Idrætsforeningerne er blevet meget bedre til at indberette den årlige medlemsregistrering til Danmarks Idræts- Forbund (DIF) indenfor det fastsatte tidspunkt. Der er
dog fortsat nogle ganske få idrætsforeninger, som har svært ved at få foretaget denne registrering rettidigt, og skal have påmindelser herom. DMI skal henlede opmærksomheden på, at manglende registrering medfører et mindre tilskud fra DIF til DMI,
og dermed også mindre økonomi at gøre godt med i forbindelse med DMI stævnevirksomhed. Manglende registrering flere år i træk, kan ligeledes medføre, at idrætsforeningen bliver slettet i DIF.
Det koster dyrt at undlade det meget begrænsede arbejde, det er at udfylde et fortrykt skema, og indsende det, enten via Internettet, eller pr. post til DIF.
DIF har meddelt DMI, at de pr. 5. januar 2009 har modtaget indberetninger fra DMI’s
foreninger.
DMI har ikke i 2008 afholdt orienteringsmøde for idrætsforeningernes kasserere, DMI
udvalgsformænd samt økonomiansvarlige, idet et sådan møde afholdes i forbindelse
med DMI repræsentantskabsmøde 2009. DMI skal opfordre til, at forbundets idrætsforeninger fremadrettet deltager heri. DMI lægger stor vægt på dette møde, idet DMI
her bl.a. gennemgår regnskabsmæssige forhold, krav til bilag i f. m. økonomi, indberetning til DIF, tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner m.m. DMI må konstatere, at økonomidelen i f. m. stævnevirksomheden, også i 2009, på trods af det faktum,
at hver eneste DMI indbydelse indeholder klare oplysninger om økonomi og kontering af diverse udgifter, fortsat kan volder en del besvær. DMI er bevidst om, at en
væsentlig årsag hertil er, at Regnskabskontorerne ved tjenestestederne nu er nedlagt, og Forsvarets økonomi er blevet centraliseret ved Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT). DMI har etableret en forenklet procedure med FRT til gavn for alle. Det
indebærer at alle fakturaer, som kører uden om tildelte ordre nr. , sendes direkte til
DMI sekretariat, som ekspederer disse videre til FRT. DMI skal samtidigt opfordre
idrætsforeningerne til at udpege en økonomikyndig ved hvert DMI stævne samt at
bruge DMI udvalg noget mere i f. m. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse
af DMI stævnevirksomhed.
Indsendelse af årsberetning:
DMI skal igen i år henlede opmærksomheden på forbundsforeningernes (Idrætsforeningerne) forpligtigelser overfor forbundet. Af kap. 2, § 8 fremgår bl.a., at foreningerne hvert år, snarest efter den årlige generalforsamling, og senest den 31. marts,
skal indsende årsberetning for det foregående kalenderår.
Årsberetningen skal bl.a. indeholde:
• kortfattet redegørelse om virksomheden,
• fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, med særlig angivelse af formand,
kasserer og sekretær,
• foreningens postadresse, postgiro- eller bankkontonummer, telefonnumre og
mail-adresse og,
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• foreningens regnskab.
DMI skal fortsat underrettes om ændringer i foreningens bestyrelse, postadresse,
postgiro-/bankkontonummer, telefonnumre og mailadresse.
Det er positiv, at flere idrætsforeninger, end tidligere år, efterkom ovennævnte indsendelse af årsberetning. DMI skal opfordre alle idrætsforeninger til at efterlever den
angivne indsendelsesfrist.
Nedlæggelse af idrætsforeninger/nye idrætsforeninger:
I 2009 er også oprettet en ny idrætsforening, Borislejrens Idrætsforening (BLIF). DMI
byder BLIF velkommen.
Forbundet består af 49 idrætsforeninger med et samlet medlemstal på 19.022 pr. 31.
december 2009. det er en fremgang på 934 medlemmer i forhold til 2008. Tilsyneladende har foreningerne knækket den faldende kurve, som har været fremherskende
de sidste år. Foreningerne skal dog stadig være opmærksomme på at medlemmer
”forsvinder” ud af systemet i forbindelse med de mange udsendelser, manglende
”genregistrering” af medlemmer, som er blevet udmeldt i forbindelse med nedlæggelse af idrætsforeninger, samt medlemmers forflyttelse til et andet tjenestested i løbet
af 2009. DMI skal opfordre til, at idrætsforeningerne er opmærksomme på nævnte
forhold, og får medlemmerne genindmeldt.
IDRÆTSGRENENE
DMI bestyrelse er til stadighed opmærksomme på udviklingen og medlemmers ønsker om nye idrætsgrene og discipliner - er der idrætsgrene, hvor deltagerantallet,
eller andet, ikke gør denne gren berettiget mere, og er der andre idrætsgrene, som
fremadrettet kan have idrætsforeningernes medlemmers interesse? Her er det vigtigt,
at også idrætsforeningerne er opmærksomme/har fokus på nye ”trends” i idrætsverdenen.
Sanktioner og bøder:
DMI sanktions- og bødepolitik har desværre også været taget i brug i 2009. DMI har
med glæde konstateret, at det ikke har været i samme omfang som tidligere år, faktisk kun ved et stævne. DMI vil dog fortsætte sanktions- og bødepolitikken fremover.
Dette ikke for at DMI skal have det som en indtægtskilde, men fordi DMI vil udeblivelser og de meget sene afbud til livs. Forhold, som er til stor gene for, såvel arrangører, som deltagere. DMI har også gennemført medlemskontrol ved visse stævner,
og det var glædeligt at konstatere at kun forbundets ordinære medlemmer deltog i
disse stævner. Medlemskontrol vil fortsat blive gennemført i 2010.
DMI LOVE OG BESTEMMELSER
I 2009 vedtog repræsentantskabet en større organisationsændring, som bl.a. betød
en nedlæggelse af DMI forretningsudvalg og en styrkelse af DMI bestyrelse, men
dog noget ”slankere” end tidligere. DMI bestyrelse består nu af 11 medlemmer incl.
formand, næstformand og kasserer samt 2 suppleanter.
DMI love og bestemmelser bliver ikke mere udsendt til idrætsforeningerne i hard copy. Alle kapitlerne med ændringer ligger på DMI hjemmeside www.dmif.dk, hvor alle
kan hente dem. Det er op til, såvel den enkelte idrætsforening, som medlem, at holde sig ajour med ændringer/opdateringer m.m.
DE ORGANISATORISKE STYRELSESORGANER
I 2009 er der afholdt syv bestyrelsesmøder, et forretningsudvalgsmøde, et bestyrelsesseminar, to udvalgsformandsmøder samt et præmieudvalgsmøde.
Forbundet har deltaget i to møder i Forsvarets idrætsudvalg.
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Forbundet har deltaget i DIF årsmøde, DIF budgetmøde og DIF sekretariatsledermøde. Forbundet har afholdt et DIF ERFA-møde.
Forbundet har også deltaget i Idrætslederseminar i Holstebro.
Hæderstegnudvalget har ikke haft sager til behandling.
Amatør- og Ordensudvalgene har ikke haft sager til behandling.
Flere af forbundets idrætsforeningers medlemmer er i 2009 blevet testet af Anti-doping Danmark (ADD). Alle tests var negative.
Et meget værdsat og stort arbejde er også i 2009 udført af DMI bestyrelse og faste
udvalg, hver inden for deres område.
Bestyrelse:
Forbundet vil gerne sige tak til følgende bestyrelsesmedlemmer, som i forbindelse
med repræsentantskabsmødet i 2009 er afgået fra bestyrelsen:
Afdelingsleder Margit Buhl
Chefsergent Karsten Pittersen
Overkonstabel-1 Juki Tauchi
Tandlæge Peter Wulff
Orlogskaptajn Torben T. Kjærulff
Oversergent Gitte Vinther Nielsen
Kaptajn Maibritt Nymark Jensen
VANDREPRÆMIER/-POKALER
Der udsættes hvert år mange vandrepræmier/vandrepokaler, som så igen, hvert år,
skal inddrages i forbindelse med afholdelse af DMI’s danmarks- og forbundsmesterskaber. DMI’s sekretariat bruger mange ressourcer på at få inddraget disse vandrepræmier, især de individuelle. DMI skal opfordre idrætsforeningerne til at være ajour
med, hvem der har vandrepræmierne, og ved udsendelse/ændring af tjenestested
samt hjemsendelse at få vandrepræmierne/-pokalerne inddraget.
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
DMI har også i 2009 haft et godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
DMI har haft en medlemsfremgang i forhold til sidste år. Alligevel er det fortsat yderst
vigtigt, at DMI idrætsforeninger indberetter rettidigt til DIF.
DIF’s fordelingsnøgle betyder det i høj grad er antallet af aktiviteter, turneringer,
stævner, uddannelse osv., der tæller med som parametre, når pengene fra ”Danske
Spil” skal fordeles i DIF. Forbundets indberetninger desangående skal fremadrettet
tilsendes DIF senest 1. maj. I forbindelse med udarbejdelse af denne indberetning til
DIF, er sekretariatet afhængig af, at DMI udvalgsformænd indsender de ønskede
oplysninger rettidigt.
DMI formand Erik Darre og næstformand Peter Farver repræsenterede forbundet ved
DIF Årsmøde den 1. - 2. maj 2009. Ved DIF budgetmøde den 25. – 26. september
2009 var forbundet repræsenteret ved formanden Erik Darre og kasserer Søren
Munk Madsen.
DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i DIF sekretariatsledermøder.
TEAM-DANMARK
DMI generalsekretær Kent G. Ravn har deltaget i Team Danmarks (TD) møder vedr.
TD manglende økonomiske muligheder for 2010.
DMI har igen i 2009 fået tildelt støtte fra TD. Det militære femkampslandsholds resultater har desværre ikke i det forgangne år været gode nok til at komme igennem ”TD
nåleøje” og dermed fået tildelt støtte. Derimod er Brian Dåsbjerg blevet indplaceret i
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”Kandidatgruppen”, med en økonomisk støtte på i alt kr. 65.000,00. DMI har haft et
særdeles godt samarbejde med Team Danmark.
INFORMATIONSVIRKSOMHED
DMI har i 2009 haft en positiv og god pressedækning, idet der primært har været tale
om lokal presseomtale i forbindelse med forbundets danmarksmesterskaber. DMI har
haft artikler i tjenstlige blade f. eks. DMI hjemmeside er i 2009 blevet vartet af DMI
sekretariat, web-master I. P. Jensen og Tom Petersen
DMI medieudvalg, består af:
• Næstformand Peter Farver (formand),
• Bestyrelsesmedlem Kim Kock
• DMI vicegeneralsekretær Tom Petersen – web master
SEKRETARIATET
Sekretariatet har skiftet bemanding i 2009, idet vicegeneralsekretær I. P. Jensen er
afløst af vicegeneralsekretær Tom Petersen pr. 1. juni. Sekretariatet har haft et særdeles godt samarbejde med Center for Idræt, ligesom samarbejdet med DMI revisionsfirma MAZARS har fungeret upåklageligt.
Badminton
Beachvolley:
Aflyst p.g.a. manglende deltagere
Biathlon Orientering af seniorsergent Jan Møller
Vi skulle egentlig have været på Bornholm til Danmarksmesterskaberne i Biathlon
Orientering i 2009, men en pludselig udsendelse af dele af letopklaring/GHR, som
netop holder til på Bornholm, betød, at vi stod uden den person der var omdrejningspunktet for hele stævnet. Det skete i maj måned, så det var ikke nemt at finde en ny
arrangør med så kort varsel. Heldigvis fandt vi nogle personer i Skrydstrup, som
havde mod på at give sig i kast med et 2 dages Biathlon stævne. Når man tænker
på, at der skal findes et passende terræn, hvor der samtidig er et forholdsvis nyt orienteringskort og hvor der også kan laves en midlertidig skydebane, så har man meget travlt og samtidig skal der skaffes de nødvendige tilladelser. Ikke desto mindre
klarede Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) at få dette på plads på kort tid
således, at vi kunne melde ud om en dato for stævnet.
Datoen blev den 1. og 2. oktober, og skoven var Linnet-Hønning i den sydlige del af
Jylland. Skydebanen var placeret forholdsvis centralt i skoven og med gode adgangsveje, og den var udgangspunktet for begge Biathlon konkurrencer, individuelt
torsdag og stafet fredag. Der var i øvrigt en del deltagere der undrede sig over formålet med den meget store plads (min. 300 x 600 m.) som skydebanen var indrettet i
kanten af. De lokale kunne fortælle, at det såmænd havde været oplagringspladsen
for alt det træ der var væltet i stormen i 1999, hvor store dele af skoven var blæst
omkuld.
Arrangørerne havde fundet en ny måde at lave sikkerhedsvold bag skiverne. Køreplader, som vi kender dem fra vejarbejder, stillet op af et passende antal containere.
De har grejerne i Flyvevåbnet.
Torsdagens individuelle konkurrence gennemførtes med punktorientering syd for
skydebanen, i et meget vekslende terræn hvor der både var meget let og hurtigt ter-
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ræn, områder hvor der skulle kæmpes for at komme frem og så var der nogle store
åbne områder hvor der skulle kortlåses udover.
Det var ikke specielt svært, men da der blev delt rigeligt med strafpoint ud til de fleste, var det alligevel en udslagsgivende punktorientering. En speciel ros til banelæggeren for, at det netop ikke var så svært, at de mindre rutinerede deltagere fik alt for
mange strafpoint.
Orienteringsløbsdelen foregik i den nordlige del af skoven. Det var primært denne del
der havde været ramt af stormen, og det betød at der er mange områder hvor skoven
først er begyndt at vokse op igen, og hvor grendigerne, primært bestående af trærødder fra de væltede træer, stadig ligger på rad og række. Disse områder er ikke
specielt fremkommelige, så derfor blev der løbet en del uden om ad veje og stier
mellem posterne.
Resultaterne kan man finde på www.biathlon.dk, men en enkelt skal dog fremhæves.
Anders Bøstrup fra Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI) vandt i et stærkt Herre Elite
felt Danmarksmesterskabet og derfor en DIF guldmedalje med 17 minutter foran nr.
2. Aalborg Orienteringsklub vandt i samme klasse holdkonkurrencen.
Der deltog ca. 65 i den individuelle konkurrence. Nogle enkelte flere end året før,
men der er plads til flere.
Præmieoverrækkelsen foregik under aftenens traditionelle kammeratskabsaften, i
Cafeteriet på Flyvestation Skrydstrup, hvor der blev disket op med mange lækkerier.
Dagen efter afholdtes stafetkonkurrencen i samme skov. Denne gang blev deltagerne ledt ud på de åbne hede områder, som de dagen før havde punktorienteret udover. Det var som sædvanlig svært både at løbe og orientere i hede områder. Da
arrangørerne samtidig havde valgt at lægge ”gaflinger” i disse områder, var der mange der fandt sig selv stående på en bakketop, hvorfra de kunne se flere poster samtidig, men var i tvivl om hvilken de nu skulle klippe/stemple.
Præmieoverrækkelsen foregik på stævnepladsen på det planlagte tidspunkt og DIF
medaljerne i H/D klassen gik også her til Aalborg Orienteringsklub.
Der skal lyde en stor tak til IFS og ikke mindst Lars Thestrup for den vilje og energi
der blev ydet for, at DM i Biathlon Orientering 2009 blev gennemført på en god og
retfærdig måde, og til deltagernes store tilfredsstillelse.
I 2010 afholdes Danmarks mesterskaberne i Biathlon Orientering ved Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) foranstaltning torsdag d. 26. og fredag d. 27. august
omkring Holstebro
Udover DM blev der også afholdt flg. Biathlon konkurrencer i 2009.
D. 21. marts gennemførte Kolding Orienteringsklub (KOK) Biathlon Orientering i Vejle
Nørreskov.
D. 1. maj i Oksbøl med Mona Rasmussen m.fl. som arrangør. Det var en mellemdistance med 4 skydninger.
D. 15.-16. august gennemførte Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) en sprint og
en klassisk konkurrence i Rold skov.
D. 19. september gennemførte Akademisk Skytteklub (AS) åben Biathlon konkurrence i Rude skov.
D. 16.-18. gennemførte Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG), med Jørn Svensen i
spidsen, de traditionsrige Åbne danske mesterskaber. Stævnet blev afviklet i Tved
plantage og disciplinerne var sprint fredag, klassisk lørdag og stafet søndag. Konkurrencerne var samtidig to afdelinger af World cuppen. Derfor var der bl.a. deltagere fra
Sverige, Belgien og Tjekkiet.
For 2010 er der pt. planlagt Biathlon konkurrencer d. 10. april i Vrøgum (v. Oksbøl),
d. 15. maj i Tisvilde (Nordsjælland) og de Åbne Danske mesterskaber i Nordjylland d.
01.-02. november. Yderligere information kan findes på www.biathlon.dk.
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DMI landsholdet i Biathlon Orientering og en Verdensmester.
Som specialforbund for Biathlon Orientering har DMI gennem flere år økonomisk
støttet et landshold i Biathlon Orientering. Den vigtigste opgave for dette landshold
har været deltagelse i verdensmesterskaberne i Biathlon Orientering ligesom deltagelse i Biathlon Orienteringens World Cup har været prioriteret. I 2009 blev VM afholdt i Arlon i Belgien sidst i august måned. Til VM dystes der i den klassiske konkurrence og stafet som der kendes fra DM, men ved VM er der tillige en sprint konkurrence indeholdende orienteringsløb, liggende og stående skydning, hver med 5 skud
hvor der løbes strafrunder ved forbiere. En samlet konkurrence med en vindertid på
ca. 25 min.
Til VM deltog der, ud over DMI landsholdet, flere danskere der for egen regning havde taget turen sydpå.
Danmark vandt flere medaljer til VM, men den fineste kom i den klassiske konkurrence hvor Mette Møller Nielsen AKIF med suveræn skydning og punktorientering satte
alle konkurrenter til vægs og vandt Guld med lidt mere end 3 min. foran nr. 2. Mette
havde kun én forbier af tyve mulige i skydningen og missede 2 mm. i punktorienteringen. Denne præstation overgik klart alle andre konkurrenter inkl. deltagerne i herreklassen og alle øvrige klasser.
I herreklassen blev det ikke til ædelt metal, men i juniorklassen og old boys/girls
klasserne blev der også præsteret flotte danske resultater og det blev her til 5 klassesejre/mesterskaber, her i blandt Rasmus Kragh i juniorklassen.
I sprintkonkurrencen kunne Mette eller de andre piger ikke helt leve op til resultatet
fra klassisk konkurrence, men så tog herrerne over. Thomas Jensen vandt endnu en
medalje til sin samling af VM medaljer, denne gang af bronze. Danmark måtte i sprint
disciplinen ”nøjes” med 4 klassesejre/mesterskaber. Rasmus Kragh tog her en sølvmedalje i juniorklassen. VM blev afsluttet med en stafetkonkurrence, 3 ture for herrerne og 2 ture for damerne. I herreklassen var der spænding til det sidste og reelt
var det den sidste skydning der afgjorde medaljefordelingen. Desværre var det ikke
til Danmarks fordel, men Thomas Jensen kunne dog løbe holdet, de øvrige på holdet
var Nicolai Nielsen og Emil Thorsen, i mål til en sikker bronzemedalje. Danmark præsterede derudover 2 klassesejre/mesterskaber i de øvrige klasser.
Biathlon World Cup 2009 bestod af 10 konkurrencer og for første gang var det med
en dansk vinder. Mette Møller Nielsen AKIF vandt nemlig den samlede World Cup
2009 i kvindeklassen, efter at have konkurreret i Finland, Estland, Tjekkiet, Danmark
og Sverige. Så Mette kan med god grund kalde sig den bedste kvinde i verden i
Biathlon Orientering. I herreklassen præsterede Jes Mose Jensen, ligeledes AKIF, at
samle point nok til en 4. plads
Bordtennis: af Kurt B. Rasmussen
Idrætsforeningen Varde Garnison stod som afvikler af stævnet. Mikael Johannesen
har sit tjenestested i Danske Artilleri Regiment Varde, og da han samtidig er leder for
DMI bordtennisudvalg, var der lagt op til et stævne uden slinger.
Efter at chefen havde budt velkommen og ønsket god kamp, var det tid til de mere
stævnemæssige oplysninger.
Deltagermæssigt var de 40 personer der havde meldt sig til, et lille antal, og det var
ikke muligt at afvikle alle rækker, da det nærmest ville blive den rene kåring med ene
finalepuljer. Det blev løst ved at slå flere rækker sammen således, at det folk var
kommet for, nemlig at spille en masse kampe, og få de rigtige til præmiebordet, kunne sættes i værk.
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Den løsning gav således udvalget en hel del ekstraarbejde natten før stævnet, med
at sammensætte puljer og fordele de personer der efter udvalgets kendskab skulle
seedes. Beklageligvis indløb der på spilledagen flere afbud, det gav den tilsynsførende fra DMI Kaj Wagener mulighed for at springe ind, efter vi havde fundet div. udstyr til ham (tak for det).
Dagens bordtennis bød på mange seværdige kampe, med højt niveau i både single
og doublerækkerne. Især var det glædeligt at der var nye deltagere i seniorrækkerne,
som var i gang med at aftjene deres værnepligt. Det er en glædelig udvikling at tjenestederne formår at give den personelgruppe mulighed for at opleve det stævnetilbud, som DMI tilbyder i stævnekalenderen. Aftenen bød traditionen tro på kammeratskabsaften, med fællesspisning og efterfølgende socialt samvær. Under den del af
stævnet forsøger bordtennisudvalget at ”sælge” næste års stævne til et tjenestested /
idrætsforening.
Det er en proces der ikke altid er i den letteste, da det i dagens forsvar, er stor forsigtighed med at række hånden op for at sige ja til et arrangement. Det lykkedes dog
alligevel og det var dejligt at vi fik tilsagn fra Flyvestation Aalborg om at være vært for
stævnet i 2010. Der var nu ved at være sent, og samtlige deltagere kunne se tilbage,
på et perfekt afviklet stævne. i gode omgivelser, positive hjælpere, venlige og smilende servicepersoner overalt på kasernen, så det er med det bedste indtryk af Varde Kaserne og idrætsforening, at vi siger tak for dette års stævne.
Cross Country
Aflyst på dagen, p.g.a. fejl i ruteafmærkning.
Cykling: af Kaj Wagener, DMI bestyrelsesmedlem
Dette års FM i cykling blev arrangeret af Flådestation
Frederikshavn og SIF Frederikshavn. Stævnet blev
afviklet 9. - 10. juni omkring Øksnebjerg syd for byen. Hvis man troede, at der ikke fandtes bakker i det
nordjyske, så er deltagerne nu helt overbevist om at
det gør der.
OK, vel er det ikke Alpe D.huez, men Øksnebjerg
med en længde på 1650 meter og højde på 95 meter
kunne godt tage pusten fra rytterne, og især da den
skulle passeres flere gange.
I år afvikledes FM over to dage, idet enkeltstart blev afviklet tirsdag eftermiddag på
en god, sikker og meget kuperet ud og hjem rute. Distancen var 19,2 km der havde
start og mål på bjerget. Hurtigste tid var Jesper Darre der tilbagelagde distancen på
25,23 min (snit 45,65 km/t).
Linieløbet blev afviklet på en 19,03 km rundstrækning, der skulle gennekøres et antal
gange afhængig af deltagerklasse. Ruten var krævende med mange udfordringer, og
da det samtidig var silende regnvejr og megen vind, var det de rigtige vindere, der
efter løbet blev hædret med præmier.
Det var første gang at FM-cykling blev afviklet over to dage, men efter deltagernes
tilbagemelding og antal starter, vurderes det, at det er den rigtide måde for afvikling
af stævnet.
Det var glædeligt at se de mange kvinder, senior B og motionsklassen til start. Veteranklssen var igen største klasse med deltagere fra 50 til 67 år.
Et stævne med 125 startende deltagere.
SIF havde tirsdag aften arrangeret foredrag med den tidligere verdensmester i landevej Jørgen Schmidt, som gav et interessant og eftertænksomt foredrag.
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Flådestation havde klaret indkvarteringen ved, at deltagerne overnattede på Isbryderne Danbjørn og Isbjørn. Et godt initiativ som etablissamenter og idrætsforeninger
kan lære af vedr. logistikken ved arrangementer.
Præmieoverrækkelse blev foretaget af DMI formand GN Erik Darre, hvorefeter DMI
repræsntant Kaj Wagener takkede Flådestationen og SIF for et godt arrangement og
rettede især en tak til Henrik Hugger og Kurt Berg Larsen for gennemførelsen af
stævnet.
Faldskærmsudspring: af Mike Petersen, Udvalgsformand/faldskærm.
Udvalget har i 2009 bestået af SSG L. B. Willumsen, CSG K.K. Hansen, Stefan Nystrøm og med undertegnede som formand.
SSG L.B.Willumsen er ikke længere tjenestegørende i forsvaret og derfor ude af faldskærmsudvalget.
Fortræningen:
Der blev ikke afviklet en træningssamling i 2009 grundet økonomi og travlhed for udvalgsmedlemmerne.
Forbundsmesterskabet:
Dette års mesterskab blev gennemført i perioden 5-7. maj på Flyvestation Skalstrup
med Livgardens Idrætsforening (LGI) som arrangør. Desværre blev dette års mesterskaber ikke gennemført på grund af dårlig vejr.
LGI havde valgt Flyvestation Skalstrup til afviklingen, hvilket er et særdeles egnet
sted til gennemførelse, i det placeringen ved Tune lufthavn er ideel. Indkvartering
fandt sted i gymnastiksal, hvilket ikke gav anledning til nogen form for problemer.
Stævnet har været planlagt af SSG P. Faaborg som havde lagt mange kræfter i
stævnet. Alt var aftalt med Flyvestation Skalstrup og virkede efter hensigten.
Stævnet blev åbnet 5. maj kl. 1000 af OB Lasse Harkjær/ CH Livgarden som ønskede et godt stævne og håbede på godt vejr. Desværre var vejret ikke for godt, det
blæste mere en det tilladte for sikkert at kunne spring, hvorfor alle blev sat på
”STANBY”.
Vinden tog så meget af at vi kunne starte op på Formations konkurrencen, men desværre efter 1 runde blæste det op igen.
Vinden lagde sig derefter ikke igen, til trods for at alle ventede til dagen efter d. 6.
maj og arrangøren måtte desværre aflyse stævnet sidst på eftermiddagen.
Det er sjældent at stævnet ikke gennemføres, men det sker desværre med mellemrum, dette var et af årene.
Næste års forbundsmesterskab er planlagt til uge 19 (10 – 12. maj 2009) med
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) som arrangør. Der planlægges på at gennemføres mesterskaberne på Flyvestation Skrydstrup som tidligere i 2006 & 2008.
Udvalget 2010:
Udvalget vil i 2010 arbejde for:
- at få flere deltagere til DMI forbundsmesterskabet.
- at finde en arrangør til DMI træningsstævne til 2010
- generelt at få flere idrætsudøvere til at springe faldskærm
- at finde arrangører til DMI forbundsmesterskabet 2011
- at finde nye unge springere til det militære landshold/CFI
- at finde en ny deltager til DMI’s faldskærmsudvalg.
På udvalgets vegne, vil jeg gerne takke alle berørte parter for god og positiv støtte i
2009 og ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år.
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Feltsport: af seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv
Danmarksmesterskaberne (DM) i Feltsport 2009 blev gennemført fredag den 4. september i terrænet omkring Søgård lejren i Sønderjylland. Feltsportsudvalget havde
haft svært ved at finde arrangør til at gennemføre DM i Feltsport og derfor måtte udvalget, med Mona Rasmussen i spidsen, selv påtage sig opgaven at arrangere
stævnet. Telegrafbataljonen i Haderslev støttede med personel og materiel.
Stævnepladsen var oprettet på boldbanen udenfor Søgård lejren, hvorfra busser kørte deltagerne til første disciplin skydning. Skydningerne blev gennemført på skydebanen i Bjergskoven, første skydning var med fremløb og skydestillingen siddende.
Anden skydning var mod duel mål. Herefter blev deltagerne kørt til afstandsbedømmelse og kortlæsning. Disse discipliner blev gennemført på en stor bakke med 360
grader sigt. Kombinationen af at stå højt til vejrs med god sigt og voldsom regn og
blæst gjorde det vanskeligt for deltagerne. Tilbage til stævnepladsen hvor der blev
kastet med håndgranater mod de sædvanlige mål cirkel, skyttehul og vindue. Sidste
disciplin orienteringsløb blev gennemført i terrænet omkring Søgårdlejren. Det var
svære og gode baner, men med lidt for lange vindertider. Undervegetation og godt
med brændenælder gjorde sit hertil. Mål var på stævnepladsen.
I alt var der 67 startende men desværre måtte en del udgå i Herre A, den længste og
sværeste klasse. Ærgerligt! De fleste af de udgåede løbere burde nok have været
tilmeldt i Herre B, og dermed fået en bedre oplevelse ud af dagen. DM foregik for
første gang med den nye klasse for veteraner over 65, her var der 7 deltagere.
Det dårlige vejr og enkelte misforståelser gjorde at afslutningen og præmieoverrækkelsen blev lidt forsinket. Stævneleder Mona Rasmussen udleverede præmierne, og
efter en lang, våd og blæsende dag takkede DMI repræsentant Ole Christiansen deltagerne, feltsportsudvalget og hjælpere for et ok arrangement.
Danske Mesterskaber i Feltsport 2009 blev gennemført i det absolut dårligste vejr i
mands minde.
Næste års Danmarksmesterskaber i Feltsport gennemføres forhåbentlig sidst i september eller i oktober. Og meget gerne på Bornholm.
Flugtskydning: Af major Kim Kock, bestyrelsesmedlem DMI

Første skytte Peter Frandsen
Forbundsmesterskaberne 2009 i Flugtskydning blev afholdt på Stoholm Jagtforenings bane ved Birkesø, med Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG) som arrangør.
Tirsdag den 9. juni var dagen for prøveskydning, indkvartering, holdledermøde og
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den traditionelle kammeratskabsaften.
I forbindelse med prøveskydningen var der arrangeret en lille konkurrence, hvor lokale sponsorer havde sørget for fine præmier til de bedste skytter i de fire rækker: Mesterrække, A-rækken, B-rækken og Veteranrækken. Præmierne blev overrakt under
kammeratskabsaftenen.
Kammeratskabsaftenen blev gennemført som grillarrangement, hvor kødet, pølserne,
tilbehøret og drikkevarerne sørgede for at alle havde en hyggelig aften, hvor årets
jagter og bytte bl.a. blev drøftet.
Et meget stort deltagerantal – 132 tilmeldte – stod så onsdag morgen kl. 0800 klar til
flaghejsning og åbningstale. SSG Keld Fausing fra ISG bød velkommen, hvorefter
flaget blev hejst under respekt herfor.
Oberstløjtnant J.C. Jensen, Fg. regimentschef og skolechef, bød velkommen til Skive
Garnison og Birkesø banen, hvorefter første skytte var klar til at lægge ud i den lette
regn.
Vejret blev dog bedre hen ad formiddagen og de planlagte grillpølser og kartoffelsalat
blev hilst velkommen til frokost.
I pauserne blev banerne Jægertrap og Sporting flittigt brugt af deltagerne og jeg tror
at alle synes at det var et par udfordrende og underholdende baner.
Ca kl. 14 efter en del omskydninger kunne de respektive vindere, såvel individuelt
som holdmæssigt kåres.
Forbundsmester – og vinder af Mesterrækken - blev Erik Westergaard med 39 træf i
41 skud (ud af 40 duer). Erik blev ligeledes kåret som bedste skytte under stævnet.
Stoholm Jagtforening havde sørget for god betjening og et godt udvalg af drikke- og
spisevarer i løbet af de to dage, ligesom hjælpepersonellet på banen gjorde et fortrinligt arbejde.
ISG havde med SSG Keld Fausing og OS Johnny Hosbond sørget for et meget vel
tilrettelagt og gennemført stævne og der skal lyde en stor tak til de to og alle deres
hjælpere for arrangementet.
Fodbold indendørs: af Jens Vestergård Nielsen, Formand fodbold
Vi gjorde det igen..
Sådan kunne overskriften godt være i forbindelsen med afholdelsen af indefodbold
2009 som blev afviklet i Fredericia i dagen den 12-13. november med FAGI som arrangør. I forbindelse med sæsonen 2008 besluttet fodboldudvalget at ændre på kalenderen for afvikling af fodbold inde som ude, således at indefodbold blev afviklet i
uge 46 som er den 3 sidste uddannelses uge for størstedelen af vore HBU soldater
således de kunne nå at være med og at stævne datoen ikke ramte dem i opstarten af
deres uddannelses tid.
Dette betød at der var tilmeldt ikke færre ende 54 hold fordelt på de 5 rækker som
afvikles. Der indløb desværre lidt afbud (vi ramte influenza perioden) fra i alt 6 hold.
Men til trods for dette var der endnu engang sat rekord for deltagelse i et DMI fodboldstævne. Med 48 deltagende hold, hvilket svare til ca. 340 deltager var der endnu
engang lagt optil et stort puslespil for arrangørerne at få indkvartering til at gå op i
højre enhed. Men i fodbold udvalget var vi allerede klar over at det ikke kunne lade
sig gøre og havde på forhånd beslutte at seniorrækken (her er det primært HBUer)
skulle afvikles på en dag hvorefter de kunne tage hjem og således ikke var deltager
til kammeratsskabsaftenen, hvilket dog er mere af nød (pladsmangel) end noget vi
vil, da vi gerne ser at alle deltager.
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Kammeratsskabsaftenen blev gennemfør i cafeteriaet på Ryes kaserne med deltagelse af 150 deltager. Hvorefter der var hygge i messerne bag efter, hvor dagens
afvikling blev diskuteret!!!!
Som formand for fodboldudvalget måtte jeg under spisningen beklage at der desværre ikke var muligt at have alle med på grund af plads mangel, men at vi fremover forsøger at finde plads således at alle kan blive og deltage i denne fælles spisning, viklet mange ser frem til.
Selve stævnet blev for 3 gang afviklet i Fredericia idrætscenter hvor vi har mulighed
for at få 3 baner ved siden af hinanden, hvilket gør det nemmer for afviklingen.
Der blev afviklet 160 kampe, scoret en masse mål, uddelt mange spurt præmier for
flotte detaljer og scoringer, gaver som FAGI havde fået fra forskellige sponsorer i byen, før der kunne udråbes en vinder i hver række. Præmie overrækkelsen blev gennemført over 2 omgange hvor MJ K.Ø. Sørensen fra GSE fra HFGS (Hærens Førings og støtteskole) overrakte præmier og pokaler til de vinderne hold.
Stævnet blev afsluttet af DMI repræsentant Kaj Wagner som takkede FAGI for afviklingen af stævnet og ikke mindst Lars Hein som var den store motor bag ved dette.
Fodbold udendørs: af Jens Vestergård Nielsen, Formand fodbold
DMI fodbold ude i 2009 var for 3 år i træk henlagt til Skive med ISG som arrangør.
Hvilket jeg denne gang var meget glad for at samme forening skulle gennemføre dette stævne fordi jeg på planlægnings tidspunktet var indlagt på sygehus og derved var
afskåret fra diverse forbindelser, men trods dette lykkes det sammen med DMI sekretariat at få alle tilmeldinger ind og få sammensat et program og udsendt dette. Da vi
for sæsonen 2009 havde valgt at afvikle ude fodbold i maj måned i stedet for september som vi plejer, var det selvfølgelig med en vis spænding vi så frem til antal tilmeldte hold. MEN og dette skal læses med stor, da der var tilmeldt ikke færre end 41
hold der indløb dog sener nogle afbud så antallet på dagen var på 33 men dette er
også rekord.
Da jeg ikke vidste om jeg selv kunne deltage under stævnet havde jeg allieret mig
med Kim Kock og Ryan Laier til at stå for afviklingen af stævnet sammen med ISG.
Da Lars Vandborg fra fodbold udvalget (ud over mig selv) var udsendt til Afghanistan.
Det lykkedes mig dog at være til stede på anden dagen.
Med deltagelse af ca. 400 deltager stiller dette meget store krav til den arrangerende
forening med hensyn til indkvartering og spisning. Alt dette klarede ISG til et stort
UG+.
355 mennesker fyldte parole salen på Skive kaserne til kammeratsskabsaften hvilket
må siges at være flot….
Stævnet blev afviklet på det nær liggende stadion i Egeris hvor vi altid er blevet godt
modtaget af såvel personale på stadion og personalet i klub huset som beværter os
under dagens kampe –uden mad og drikke-.
Stævnet sluttede med præmieoverrækkelse, som blev foretaget af Kim Kock og
Ryan Laier af to omgange, henset til deltagernes forskellige slut tidspunkter.
Efter præmieoverrækkelsen afsluttede Ryan stævnet ved at overrække gave fra DMI
til stævneleder Kim Kock, samt takkede ISG og Skive kaserne for 3 års arrangementer.
Ude fodbold vil i sæsonen 2010 blive afviklet af Varde Garnison som har påtaget sig
dette store arrangement.
Som fodboldudvalg bliver vi nød til fremadrettet at kikke på afviklingen af dette stævne da størrelsen gør det meget svært at få plads til indkvartering på de forskellige
kaserner, dette til trods for at vi kan anvende vandrehjem hvor DMI betaler en del af
omkostningerne.
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Fægtning: af H.H.H. Blumensaadt, Udvalgsformand Fægtning
1. Generelt.
Forbundsmesterskaberne i fægtning, - individuelt og hold, Stævnet blev afviklet den
15 – 16 APR 2009 i Vodskov Hallen med Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF)
som arrangør.
Der var tilmeldt 24 herrer og 5 damer til den individuelle turnering og 9 hold til hold
turneringen, men sygdom og prioriteret tjeneste medførte, at der kun dukkede 22
fægtere, heraf 3 damer op fra 6 deltagende foreninger til den individuelle turnering.
Holdmæssigt deltog 8 hold.
Sideløbende med forbundsmesterskaberne gennemførtes Danish Military Open
(DMO), med deltagelse af fægtere fra Finland, Sverige og Norge – første gang siden
1999 at det lykkedes at samle fægtere fra alle nordiske lande.
Begge ”stævner” blev gennemført gnidningsfrit. Endnu engang en stor tak til de frivillige hjælpere fra fægtningens “rejsehold”, der altid stiller sig velvilligt til rådighed.
2. Konkurrencerne.
Selve konkurrencen blev gennemført over to dage, idet fægteudvalget holdt fast i at
der skulle fægtes alle mod alle. Fordi DMO blev gennemført sideløbende med DMI,
var der i alt 35 fægtere, der skulle alle mod alle, så der blev fægtet i alt 630 kampe.
Der var indtil sidste kamp spænding om resultatet i den individuelle konkurrence,
men det var en af de ”gamle” fægtere Henning O. Nielsen fra AKIF, der trak det
længste strå. På 2. pladsen kom Ole V. Nielsen fra IFS efterfulgt af Kim Ditlevsen
også fra IFS. På damesiden var det også en ”gammel” fægter, der løb med sejren.
Lene Jakobsen fra IFS vandt foran Birthe Lind fra IFI og med Anne-Mette Storr på 3.
pladsen
Arne Kofoed’s Mindepokal, der tildeles den fægter, der vinder ”Fair play”konkurrencen gik for 3. gang til Ib V. Nielsen fra IFS.
Holdkonkurrencen havde deltagelse af 8 hold. Hold konkurrencen blev gennemført
sideløbende med den individuelle konkurrence, hvorfor alle hold mødte hinanden.
Der var dog aldrig rigtigt tvivl om hvilket hold, der var bedst – det var IFS hold. De
vandt alle deres holdkampe suverænt. Nr. 2. blev IFI efterfulgt af et sammensat holdt
fra SIF og AKIF.
3. Fægtning nu og i fremtiden.
Som allerede nævnt i indledningen, dukkede der kun et lille antal deltagere op til
stævnet. Årsagen til det skuffende antal fægtere, skyldes nok primært, at
Generelt har alle i Forsvaret har fået en mere travl hverdag, hvor det kan være svært
at nå det hele. Et forhold som den frivillige idræt må prøve at leve med eller lukke
butikken. Her er en lille sportsgren som fægtning utrolig sårbar.
Sidste år havde Fægteudvalget sat et minimums antal for at ville afholde DMI stævnet – nemlig 20. Målet blev nået og udvalget kan konstatere en procentvis fremgang
på deltager antallet på 15% - det lover godt for fremtiden. Specielt når der nu på 3. år
gennemføres fægtning for kadetterne på Hærens- og Søværnets Officersskole. Ligeledes er der også positive tiltag i gang i Karup, Slagelse og Vordingborg.
Fægteudvalget havde i samarbejde med CFI udtaget et hold, som officielt deltog i
”1st EUROPEAN MILITARY FENCING CHAMPIONSHIP (CISM) i Göteborg i MAJ
2009. Sportsligt fik holdet en lille øretæve, men erfaringsmæssigt havde fægterne og
resten af delegationen meget med hjem.
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Fægteudvalget vil også i 2010 søge at skaffe midler til at afholde af DMO, således de
gode takter fra i år kan videreføres. Ligeledes vil udvalget, støttet af CFI, søge at
sende fægtere ud i Europa til internationale stævner, så der også på topplan fortsat
sker en udvikling.
Afslutningsvis vil jeg gerne på fægteudvalgets vegne gerne takke de alle aktive ved
stævnerne for en god indsats – både på og udenfor pisten. Vi ses i Vordingborg 21 –
22 APR.
Golf : af Lasse K. Søegaard, Formand Golfudvalg.
Forbundsmesterskaberne i golf var i år henlagt til den sydligste del af landet – nemlig
Sønderjyllands Golf Klub og Benniksgård Golf Klub ved Flensborg fjord med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup som arrangør.
Mesterskabet blev som sædvanlig afviklet over 2 dage og der blev spillet i 8 rækker,
hvor der afhængig af handicap enten blev spillet slagspil eller stableford. Årets mester var den spiller, uanset alder, køn og handicap, der brugte færrest slag på de to
runder. I år gik sejren til Daniel Slott Mogensen fra AKIF. Et stort tillykke skal der lyde
herfra.
Som altid er vejret en vigtig faktor, når der skal spilles golf. Og heldigvis viste det sig
fra den gode side i år, i modsætning til sidste år, hvor dag 2, stort set regnede væk.
Banerne viste sig ligeledes fra den gode side, dog var Benniksgårds bane lidt blød i
fairways. Dette kompenserede Sønderjyllands Golf Klubs bane til gengæld for, ved
på vanlig vis at fremstå i super god stand.
I takt med at den generelle interesse for golf stiger, var deltager antallet i år også
steget. Der deltog ca. 180 entusiastiske golfspillere, hvilket betød, at der flere steder
på banerne opstod en del kø og spillerne måtte derfor væbne sig med tålmodighed.
Som det jo hører sig til ved mesterskabet i golf, sluttede den første dag med en
kammeratskabsaften. Denne gang foregik det i Søgårdlejren, hvor der blev serveret
god mad og drikke og hvor dagens bedrifter, gode såvel som mindre gode, blev drøftet.
Til sidst vil jeg takke Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup for, uden for tur, i
hvert fald på papiret, at have gennemført mesterskabet 2009 og næste år går turen
så til henholdsvis Harrevig og Hjarbæk den 7. og 8. september med Idrætsforeningen
Skive Garnison som arrangør.
Håndbold: Af J.J.Trolle Jensen, Formand Håndboldudvalget.
Der har i året 2009 været to møder ved DMI samt formøde ved arrangør af forbundsmesterskaberne 2009 i Ålborg med Ålborg kaserne idrætsforenings som arrangør.
Mesterskaberne blev afviklet den 3. og 4. november i Gigantium hallerne i Ålborg.
Mesterskabet blev styret af Seniorsergent Henrik Vinther og Jane Kolding fra AKIF,
som havde en stor andel i planlægning, stævneafvikling i Gigantium, kammeratskabsaften på Ålborg kaserne og indkvartering samme sted. Stor ros til Henrik og
alle hans hjælper samt til Ålborg Garnison for venlig imødekommenhed i forbindelse
med et stort og vellykket arrangement.
Der var til stævnet tilmeldt i alt 14 hold fordelt på 7 senior, 4 dame og 3 Oldboys hold,
en fremgang på to hold fra sidste år.
Med det antal deltagere må man sige, at der er plads til flere hold og idrætsforeninger næste år i Aalborg.
Spilleplanen var lavet af chefsergent J. J. Trolle Jensen fra Skive.
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Henset til de få hold blev der spillet dobbelt turnering ved senior grøn pulje med 3
hold i, damer og Old Boys.
Stævnet forløb desværre ikke uden skader, idet Kim Kock fik ondt i knæet samt en
enkelt spiller måtte konstatere at næsen var brækket. Tro dog at begge to er klar til
næste år.
Desværre måtte stævnejuryen træde sammen to gange, da FAGI indgav protest mod
AKIF2 der stillede med ulovlige spiller. Den anden protest var fra ISG der indgav protest mod juryens afgørelse vedrørende afgørelsen af første protest fra FAGI.
Stævnejuryen bestod af Pia Hald fra håndboldudvalget, Henrik Vinther fra AKIF samt
undertegnede.
Protesten fra FAGI blev taget til efterretning da der efter samtale med holdlederne fra
henholdsvis FAGI og AKIF2 blev indrømmet, at der var anvendt ulovlige spillere i
kampen mod FAGI. Det skal dog tilføjes, at der fra AKIF holdleder var sket en misforståelse og at han derved kom til at sende det forkerte holde til den forkerte kamp.
Det blev anbefalet fra stævnejuryen side at hvert hold bør have en holdleder så misforståelser undgås i fremtiden.
Protesen fra ISG var mod juryens afgørelse, denne protest blev afvist.
Det skal tilføjes at alle implicerede i en så vigtig ting og så vigtig en afgørelse opførte
sig meget sportslig og eksemplarisk. Håndboldudvalget vil til næste stævne være
opmærksomt på diverse holdkort samt finde en løsning, der kan medvirke til, at et
sådan tilfælde med hold forviklinger ikke sker ved fremtidige stævner.
Der var til stævnet en god moral og sportsånd bland alle og det var en stor fornøjelse
at se de lokale håndbolddommere gennemføre stævnet med så ensartet en linje. Tak
til dommerstanden.
Kammeratskabsaftenen den 3. november, blev afholdt i cafeteriet/Messen på Ålborg
kaserne med deltagelse af praktisk talt alle deltagere. Flot arrangement og dejlig mad
med tilbehør.
Efter spisningen var der fortsat hyggeligt samvær i messen.
Den 4. november fortsatte stævnet med de afsluttende kampe. Oberst Løjtnant Jan
Hansen fra Ålborg kaserner overrakte præmier.
Bestyrelsesmedlem fra DMI, Kim Kock, afsluttede stævnet med en stor tak, samt
erindrings gave fra forbundet til stævneleder Henrik Vinther for AKIF afvikling af forbundsmesterskabet i håndbold 2009. Vi glæder os alle til et gensyn med Ålborg i år
2010. Her vil datoerne for stævnet være ændret i forhold til tidligere udmeldte datoer
idet der er ønske fra mange aktive om, at der ved en sådan lejlighed, og hvor der er
muligt, at se dansk håndbold på topplan, forsøges udnyttet. Derfor er datoerne for
næste åres stævne i Ålborg den 3 og 4. november 2010
Militær Femkamp: af Allan Kjær, Formand Femkamp
Så er sæsonen for femkamp 2009 ovre og igen har Jyske
Dragon Regiments idræts forening(JDRI) stået for mesterskabet. Det er på vanlig vis blevet afholdt af idrætsforeningen
med stor succes og det har været en fornøjelse at være på
Holstebro kaserne. Dansk militær Idræts(DMI) mesterskaber
blev afholdt den 15 – 18 september med 108 tilmeldte og
deraf stillede 93 op til start, heraf 15 kvinder og 51 KSE/MG.
Dette meget store deltager antal er kun kommet i stand på
baggrund af nogle ildsjæle rundt på de forskellige garnisoner i
Danmark. En anden stor fordel har været den meget fleksible
tilmeldingsform, som JDRI har gennemført. Fristen for tilmelding har været meget tæt på konkurrencen og man kunne
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kontakte JDRI direkte ved ændringer eller flere deltagere. Dette har specielt i forhold
til de værnepligtiges indkaldelsestidspunkt været en stor fordel. De har kun været i
tjeneste i 6 uger, når konkurrencen bliver gennemført. En stor tak til JDRI for deres
gennemførelse af årets mesterskaber. Allerede i foråret 2010 vil Holstebro garnisonen afholde Forsvarets mesterskaber i femkamp, så der ses vi igen.
Selve konkurrencen blev med to meget suveræne vindere for herre og damer. OKS-1
Brian Dåsbjerg for herre og KS Katrine Andersen for kvinder. Brian vandt fire discipliner og vandt sit 10’ende mesterskab i træk. Katrine vandt alle fem discipliner, så hun
lavede rent bord til disse mesterskaber. JDRI løb også med førstepladsen for hold
både herre og damer. Se DMI hjemmeside for resultaterne.
Ved denne konkurrence kæmpes der også i nogle andre klasser. De gør alle en stor
indsats og det giver mulighed for at kunne kæmpe med andre, som har det samme
niveau. Femkamp er en smal sport med få udøvere i
Danmark. Derfor skal konkurrencerne kunne rumme
den professionelle og nybegynderen. Den mulighed
er skabt ved denne opdeling af klasser, som bør fastholdes. Der hvor det er mest tydeligt er ved de værnepligtige klasser, som har stor succes med et meget
stort antal deltagere, både indenfor herre og kvinde
rækken. Det er en løbende proces at tilpasse klasserne, som vil fortsætte i fremtiden.
En ny konkurrence form som skal nævnes, selvom det er udenfor DMI aktiviteterne,
er landsholdets afholdelse af femkampskonkurrencer på en dag. Det er en tilpasset
og reduceret femkamp, da faciliteter og niveauet blandt udøverne er meget forskellige.
Det har gennem de sidste mange år været gennemført med cirka 4-5 konkurrencer
på år. Det har givet god reklame og mulighed for at konkurrerer inden DMI mesterskabet og ikke mindst givet en stigning af antal deltagere til DMI mesterskabet. Denne type tiltag kan være med til at sikre smalle sportsgrenes overlevelse. Det har givet
femkampen mulighed for at tiltrække nye udøvere og måske en dag kan der blive
skabt en femkampsidrætsklub.
Mountain Bike: Af Michael Hoffmann, formand for DMI cykeludvalg
1. FORSØGSSTÆVNE I MOUNTAINBIKE
Onsdag den 29. april 2009 så endnu et DMI mesterskab dagens lys. I tråd med trenden i den civile verden blev det første forsøgsstævne i mountainbike (MTB) afviklet i
Slagelseskovene ved Antvorskov kaserne. Arrangører var en sammenslutning af DMI
cykeludvalg, Hærens Officersskoles Idrætsforening og den lokale klub Slagelse MTB.
Godt 75 deltagere fandt vej til start på en skøn forårsdag. Ruten var præget af snørklet singletrack med få overhalingsmuligheder og maser af tekniske passager. Tillige
var der sidst på den ca. 3 km lange rute to kraftige stigninger, heriblandt Vestsjællands højeste punkt; Etterbjerg.
Dysten stod individuelt i klasserne kvinder, herre seniorer, old boys og veteraner.
Starten gik på asfalt og med godt 500 m. inden sporet blev snævret ind. Her var der
kamp om positionerne. Herefter kørtes et antal omgange på den teknisk udfordrende
rute. Flere måtte en tur i jorden undervejs, men heldigvis undgik vi de store skader.
De første uofficielle mestre:
• Kvinder: Nina Hoffmann, Hærens Officersskoles IF
• Herre Senior: Jan Johansen, Ålborg Kaserners IF
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• Old Boys: Jan Møller, Jægerkorpsets IF
• Veteran: Varny S. Vestergaard, Idrætsforening Flyvestation Karup
DMI’s formand, generallæge Erik Darre, overrakte præmier – som DMI velvilligt havde stillet til rådighed – og kunne konstatere at endnu et mesterskab havde set dagens lys med opbakning fra mange og håb om at vi bliver endnu flere fremover.
For efterfølgende er DMI MTB – efter ansøgning – blevet ophævet til et officielt mesterskab allerede fra 2010. Således bydes der på MTB igen ultimo marts 2010 i terrænet omkring Skive kaserne med Idrætsforeningen Skive Garnison som arrangør.

Vinderen i dameklassen; Nina Hoffmann, HOI på vej rundt på ruten

Top 5 i Herre Senior klassen
Fra venstre:
- Flemming Poulsen, AKIF (nr. 2)
- Jan Jørgensen, AKIF (nr. 1)
- Jes Mose Jensen, AKIF (nr. 3)
- Jakob Kaalund, HOI (nr. 4)

Lasse Riis, JGKI fører an foran klubkammeraten
og den senere vinder i Old Boys-klassen;
Jan Møller
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Skydning: af Kristen Trap, Skydeudvalgsformand
Generelt
Skydeudvalget fik igen ny formand i løbet af året. Men sammensætningen er der ikke
blevet ændret stort ved. Vi har stadig et skydeudvalg, der fagligt dækker alle vores
skydediscipliner godt.
Skydeudvalget har færdiggjort kapitel 22 i DMI bestemmelser. Flugtskydning er nu et
selvstændigt udvalg, så vi ønsker flugtskydningen held og lykke i fremtiden og tak for
det mangeårige fællesskab vi har haft i DMI skydeudvalg.
Landsskyttestævne 2009.

Landskyttestævnet 2009 blev gennemført med indkvartering og bespisning på Holstebro kaserne. Alle skydningerne blev afviklet på Ulfborg Skyttecenter. Der var ca.
90 skytter tilmeldt stævnet.
Den første dag gennemførtes pistolskydning og 200m geværskydning med tjenestevåben. Feltskydningen startede næste dag sammen med 300m, 50m og 25 m sport
og grovpistol. 300m og 50m og 25m sportspistol blev afviklet på dag 2, så der manglede kun grovpistolskydning, som blev færdigafviklet på dag 3. Dvs. at for første
gang blev del A og en stor del af del B afsluttet med en hyggelig kammeratskabsaften med efterfølgende præmieoverrækkelse. Der blev skudt mange flotte resultater
og årets landsskytte på militære våben blev SSG Palle Maagaard fra Skive Garnisons Idrætsforening. Bedste forening blev dette år Skive Garnisons Idrætsforening.
Under CISM Sportsskydningsdelen (Del B) blev der igen skudt mange flotte resultater og Landsskytte 300 meter blev MG René Christiansen fra HJV hvor René satte
uofficiel verdensrekord i halvmatch med 592 point ud af 600 mulige. Det var anden
gang René satte uofficiel verdensrekord. Første gang var til et CISM regional stævne
i Schweiz, hvor rekorden ikke kunne anerkendes, officielt da der ikke var dopingkontrol.
På damesiden var der igen meget ringe deltagelse både på 25 meter sportspistol og
50 meter riffel. Landsskytte på 50 meter blev OKS 1. Jette F. Andersen fra IFK og
landsskytte på sportspistol blev SSG Dorte Thorsen fra IFK.
På grovpistol var det de ”gamle” garvede skytter der igen førte sig frem. PL Thomas
Trap fra FIN blev Landsskytte på grovpistol.
Efter en god sidste dag på skydebanen, blev stævnet afsluttet med præmieoverrækkelse for grovpistol. Øvrige discipliner blev afviklet på de to første dage. Det var glæ
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deligt for stævneledelsen og skydeudvalget, at så mange blev til præmieoverrækkelsen både dag 2 og dag 3.
En stor TAK til Jyske Dragonregiment og idrætsforeningen for et godt arrangeret
landskyttestævne i 2009. Opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende og Skive
Garnison Idrætsforening har påtaget sig opgaven at arrangere Landsskyttestævne
2010.
Tennis: af Jørn H. Christiansen, Udvalgsformand Tennis
DMI forbundsmesterskaber i tennis 20-21. august 2009 blev afholdt på Farum Tennis
Klub dejlige anlæg.
Der var ca. 40 deltagere fra alle tre værn. Der var et højt niveau i alle rækker, ikke
mindst i herresingle. Vi havde mange spændende og tætte kampe og heldigvis ingen
uheld.
Diverse præmier blev pænt fordelt blandt idrætsforeningerne. Der var både nye
HBU’er og erfarne tjenestegørende samt pensionister.
DMI var repræsenteret ved kassereren og det var som sædvanlig rart at modtage
besøg fra DMI.
Mesterskaberne blev arrangeret af LSE, Jonstruplejren og blev afviklet flot. Tak til
alle der gav en hånd med, vi ses næste år i Jylland, arrangør HAGI og vi spiller formentlig i Haderslev Tennis Klub.
IDRÆTSFORENINGERNES MEDLEMSTAL
Pr. 1. november 2008.
MEDLEMSTAL

IDRÆTSFORENING
Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF)
Ammunitionsryddernes Idrætsforening, Ingeniørregimentet
(AMRIF)
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
Brødeskov Kasernes Idrætsforening (BKI)
Forsvarsakademiets Idrætsforening (FAKI)
Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN)
Forsvarets Materieltjene Idrætsforening i Ballerup (FMI)
Forsvarets Sundhedstjenestes Idrætsforening (FSUI)
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI)
Generalstabens Idrætsforening (GI)
Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI)
Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI)
Hærens Officersskoles Idrætsforening (HOI)
Hærens Operative Kommandos Idrætsforening (HOKI)
Idrætsforeningen Elefanten (IE)
Idrætsforeningen Eskadrille 515, Maglebylille (IFEM)
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK)
Idrætsforeningen Radarhoved Skagen (IFRS)
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS)
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA)
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1387 (1375)
58 (67)
302 (354)
122 (124)
218 (163)
1166 (1009)
286 (230)
103 (107)
835 (943)
15 (15)
329 (317)
236 (395)
746 (696
240 (231)
231 (224)
24 (25)
1673 (1504)
26 (28)
747 (775)
607 (575)

Idrætsforeningen Flyvevåbnets Officersskole (IFO)
Idrætsforeningen Forsvarets Bygningstjeneste (FBI)
Idrætsforeningen for Hjemmeværnet i Sønderjylland (IHS)
Idrætsforeningen for Informatiktjeneste (IFI)
Idrætsforeningen Patruljekompagniet HOK (IPHOK)
Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB)
Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG)
Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG)
Jonstruplejrens Idrætsforening (JIF)
Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)
Jægerkorpsets Idrætsforening (JGKI)
Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI)
Kuglegårdens Idrætsforening Holmen (KIH)
Livgardens Idrætsforening (LGI)
Mjørkadals Idrætsforening (MIF)
Nymindegablejrens Idrætsforening (NIF)
Odense Garnisons Idrætsforening (OGI)
Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)
Reserveofficersforeningen i Danmark (HPRD)
Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI)
Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI)
Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF FRH)
Søværnets Idrætsforening, Korsør (SIF KOR)
Søværnets Idrætsforening, Århus (SIF ÅRH)
Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI)
AFNORTH VIKINGS, Brunsum (AFV)
Geilenkirchen Idrætsforening (GIF)
Szczecin Idrætsforening (SZIF)
Borislejrens Idrætsforening (ny)
TOTAL ANTAL IDRÆTSFORENINGER:
TOTAL ANTAL MEDLEMMER:
(Tallene i parentes er pr. 1. november 2008).

270 (249)
6 (5)
73 (27)
210 (210)
35 (25)
66 (69)
1066 (928)
661 (578)
68 (69)
1501 (1386)
150 (154)
34 (33)
145 (200)
714 (586)
26 (26)
59 (62)
132 (93)
552 (493)
422 (445)
953 (847)
608 (472)
1052 (862)
59 (416)
230 (232)
439 (367)
24 (25)
39 (37)
34 (36)
43
49 (48)
19-022 (18.098 )

SKEMA 2
OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.
Pr. 31.december 2009.
BESTYRELSE:
Generallæge Erik Darre, hæren
Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand
Søren Munk Madsen, søværnet, kasserer
Overkonstabel Bjarne L. Pedersen, hæren
Major Kaj Wagener, hæren
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren (FM/UDV)
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Valgt år

til år

2008
2009
2009
2008
2008
2008
2009

2010
2011
2011
2010
2010
2010
2011

BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Major af reserven Jesper Gottlieb, hæren
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet

2009
2009

2010
2010

AMATØR- og ORDENSUDVALG:
Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, flyvevåbnet
Generalmajor Kurt Mosgaard, hæren
Admiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet

2007
2008
2006

2010
2011
2009

SUPPLEANTER til AMATØR- og ORDENSUDVALG
Generalmajor Jan Brun Andersen, hæren
Flotilleadmiral Henrik Andersen, søværnet

2008
2008

2011
2010

DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS AMATØR- OG
ORDENSUDVALG:
Oberst Kurt Mosgaard, hæren.
FORSVARETS IDRÆTSUDVALG:
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet

OVERSIGT OVER DMI UDVALG M.V.
Pr. 31. december 2009.
Hæderstegnsudvalget
Generallæge Erik Darre, hæren, formand
Generalløjtnant K. E. Rosgaard, flyvevåbnet
Admiral Tim Sloth Jørgensen, søværnet
Oberst Kurt Mosgaard, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
Lovudvalget
Major Kaj Wagener, hæren, formand (P)
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen, søværnet
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, pensionist
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet, pensionist
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, sekretær
Dopingkontroludvalget
Orlogskaptajn Søren Munk Madsen
Sekretær Kent G. Ravn
Eliteudvalget
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Major Henning S. Christensen, hæren, (CFI)
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, pensionist
Major Knud Erik Andersen, hæren
Generalsekretær Kent G. Ravn, sekretær
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Medieudvalget
Major Peter Farver, flyvevåbnet, formand
Major Kim Kock, hæren
Vicegeneralsekretær Tom Petersen, web redaktør
Præmieudvalget
Seniorsergent Ryan Laier, flyvevåbnet
Overkonstabel-1 Bjarne L. Pedersen, hæren, pensionist
Major Kim Kock, hæren
Badmintonudvalget
Major Torben L. Jensen
Biathlon Orientering-/ Feltsportudvalget
Seniorsergent Jan Møller, hæren, formand
Major Mona Rasmussen, hæren
Flyverspecialist Hans Frederiksen, flyvevåbnet, (pensionist)
Seniorsergent Søren Ole Bøje Temløv, hæren, (pensionist)
Premierløjtnant-R Bjarne Corvinius, hæren
Oberstløjtnant Ole Christiansen, hæren, (pensionist)
Overkonstabel-1 Carsten Helligsøe, hæren
Bordtennisudvalget
Kaptajn Michael Johannesen, hæren, formand
Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen, søværnet
Cross Countryudvalget
Chefsergent Karsten Theis Pittersen, søværnet, formand
Sergent Thomas Kofoed Lökkegaard, flyvevåbnet
Idrætsleder Aksel Nielsen, hæren
Seniorsergent Per Ulrik Hartby, flyvevåbnet
Cykling/ Mountain Bike udvalget
Kaptajn Michael Hoffmann, hæren, formand
Seniorsergent Erik Madsen, hæren
Premierløjtnant Nicolaj Andersen, flyvevåbnet
Faldskærmsudspringudvalget
Seniorsergent Michael Petersen, hæren, formand
Oversergent Lars Bo Willumsen, hæren
Chefsergent Karsten Kogut Hansen, hæren
Oversergent Stefan S. Nystrøm, Søværnet
Flugtskydningsudvalget
Seniorsergent Keld Fausing, hæren, formand
Chefsergent Villy R. Hansen, hæren, (pensionist)
Fodboldudvalget inde/ude:
Seniorsergent Jens V. Nielsen, hæren, formand
Overkonstabel Lars Vandborg, hæren
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Fægteudvalget
Major Hans Henrik Blumensaadt, hæren, formand
Overkonstabel Henrik B. Grubak, hæren
Seniorsergent Kim Berg, søværnet
Kaptajn Christina Skou Pojezny, hæren
Seniorsergent Ib V. Nielsen, flyvevåbnet
Golfudvalget
Kaptajn Lasse K. Søegaard, flyvevåbnet, formand
Marinespecialist Henrik Skovhus, søværnet
Håndboldudvalget
Chefsergent Jens Trolle Jensen, hæren, formand
Teknisk assistent Pia Hald, flyvevåbnet
Militær Femkampudvalget
Kaptajn Allan Kjær Nielsen, hæren, formand
Overkonstabel-1 Benny Bendsen, hæren
Sergent V. F. Østfeldt, hæren
Skydeudvalget
Orlogskaptajn Kristen Trap, søværnet (pensionist), formand
Oversergent Gitte Vinther Nielsen, hæren,
Seniorsergent Jørn Erlandsen, hæren, geværdommer
Seniorsergent Paul Erik Sørensen, flyvevåbnet, resultatformidling
Oversergent-R Henning Møller, hæren
Seniorsergent Finn H. O. Andersen, hæren, feltskydning (pensionist)
Overkonstabel-1 Anker Sewohl, hæren, pistoldommer
Tennisudvalget
Seniorsergent Jørn H. Christiansen, hæren, formand
Overværkmester Jan Larsen, hæren
Triathlon/duathlon udvalget
Seniorsergent Steen Møller Sørensen, hæren, formand
Premierløjtnant Bo Bruun Larsen, flyvevåbnet
Oversergent Frank T. Nielsen, hæren
Premierløjtnant Klaus Kildemann, Flyvevåbnet
Volleyball/Beachvolley udvalget
Kaptajn Kristian Høj, hæren, formand
Kaptajn Martin Henningsen, flyvevåbnet
Kadet Morten Krüger, hæren
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IDRÆT – BREDDE – ELITE
FORSVARET GIVER MINIMUM 2 TIMER
DMI GIVER LIVET

REPRO/FAK/UMAK
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