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     28-01-2014 
 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 
Indbydelse til Forsvarets Mesterskab i Terrænsport 2014. 
 
1. Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræt indbyder hermed til Forsvarets 
Mesterskab i Terrænsport tirsdag den 25. marts 2014. Mesterskabet arrangeres af 
Helicopter Wing Karup og gennemføres i Ansgaard/Trolldal. Kortet er revideret i 
2014. 
 
2. Det er vores håb, at arrangementet gennemføres på en god sportslig måde og for 
alle på en tilfredsstillende facon. Det forudsætter, at alle sætter sig grundigt ind i de 
nyreviderede bestemmelser, samt at den enkelte tilmeldes i en række som svarer til 
ens evner. Det anbefales kraftigt, at være til stede under demonstrationen på stæv-
nepladsen DTG 250930 B MAR 2014. 
 
Generelt 

Der løbes om et individuelt mesterskab og en holdkonkurrence (2 deltagere pr.   
    hold) i hver klasse. 

De 2 bedste fra samme enhed i hver klasse danner hold 1, de 2 næstbedste hold 2 
   osv. 

 Til tidtagning anvendes EMIT International briksystem. 

Slutinstruktion/demonstration på stævnepladsen 250930 B MAR 2014. Praktiske     
   oplysninger 

Transport sker ved egen foranstaltning. 

Ved behov for indkvartering sendes en mail (FIIN) til: FBE-KTP-LSEKAR-DESK. 

Stævnepladsen er åben fra 250800 B MAR 2014. 

Første start 251000 B MAR 2014. 

Der vil være et udsalg med begrænset udvalg ved stævnepladsen. 

Bad og omklædning er muligt ved gymnastiksalen på Flyvestation Karup. 

Præmieoverrækkelse gennemføres på stævnepladsen kl. 1400. En evt. fremrykkel  
   se vil blive annonceret. 
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Information 

Slutinstruktion og startlister vil blive udsendt primo uge 12. 
 
 
3. TILMELDING  

Tilmelding foretages på mail eller telefon til JDR Idrætskontor: 
MAIL: JDR-IDRHJ 
Telefon: 96 130 268 

 
Tilmeldinger skal være fremme senest: 

 

TIRSDAG DEN 16. MARTS KL. 1200. 
 

 
Evt. spørgsmål kan rettes til SSG J. Svensen mobil: 21 41 73 22 
 
4. Alle tekniske oplysninger vedr. Terrænsport findes i FKOBST 187-3, 2013-01  
    (udkast) 
    Bestemmelser for Forsvarets Mesterskab i Terrænsport. 
 
 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


