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Idrætsinformation 10/2013 
 

                                                                                                         
     18-03-2013 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 
Indbydelse til Forsvarets Mesterskab i Terrænsport 2013. 
 
 
1. Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræt indbyder hermed til Forsvarets Me-
sterskab i terrænsport tirsdag den 16. april 2013. Mesterskabet arrangeres af Figh-
terwing Skrydstrup og gennemføres i Haderslev Vesterskov. Kortet er revideret i 
2012.  
 
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 161030 B APR 2013. 
 
Generelt 

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

r. 

• 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 161030 APR 2013. 

 
Praktiske oplysninger 

• Transport sker ved egen foranstaltning. 
• Ved behov for indkvartering sendes en mail (FIIN) til: FBE-KTP-LSESK

DESK.  
P-

rup. 
ækkelse gennemføres på stævnepladsen kl. 1500. En evt. frem-

• Stævnepladsen er åben fra 160900 B APR 2013. 
• Første start 161100 B APR 2013. 
• Der vil være et udsalg med begrænset udvalg på stævnepladsen. 
• Bad og omklædning er muligt ved gymnastiksalen på Flyvestation Skrydst
• Præmieoverr

rykkelse vil blive annonceret. 
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formationIn  

struktion og startlister vil blive udsendt primo uge 15. 

vt. spørgsmål kan rettes til: 

SSG I.V. Nielsen, mobil: 2018 2135 

SG L.J. Thestrup, mobil: 4138 3208 
 
. Alle tekniske oplysninger vedr. Terrænsport findes i FKOBST 187-3, 2013-01 (ud-

. Tilmelding  
ages på mail eller telefon til JDR Idrætskontor: 

 
me senest Tirsdag 26. marts 2013 kl. 1200. 

. FORMÅL 
estemmelser for Forsvarets Mesterskab i Terrænsport (TN-sport), her-

. GENERELT 

.1. Mesterskabet er et mesterskab for alle, inklusive værnepligtige og civile ansatte i 
 

. KONKURRENCEN 

.1. Konkurrencen gennemføres i henhold til tillæg B - og C. Stævneorganisationen 

.2. Discipliner. 
r af punktorientering, orienteringsløb og kast med blind håndgranat 

. 

.3. Klasser. 
e afvikles i følgende klasser: 

• Slutin
 
 
 
E
 

 
S

3
kast) Bestemmelser for Forsvarets Mesterskab i Terrænsport. 
 
 
4
Tilmelding foret
MAIL: JDR-IDRHJ 
Telefon: 96 130 268
således at de er frem
 
5
At fastsætte b
under retningslinjer for stævnets afvikling. 
 
6
 
6
Forsvaret, og afvikles som en individuel- og en holdkonkurrence. Et hold skal bestå af
deltagere, der er tjenestegørende fra samme myndighed (NIV III DeMars-struktur) eller 
tjenestested (indenfor hegnet/garnison) og for HJV personel fra samme distrikt. 
 
 
7
 
7
skal være nøje afstemt til den pålagte opgave, idet det skal tilstræbes, at personel-
ressourcerne holdes på et minimum. Det må dog ikke medføre, at konkurrencebe-
stemmelserne ikke kan efterleves. Center for Idræt (CFI) yder faglig støtte efter be-
hov. 
 
7
Terrænsport bestå
M/54 samt evt. strafrunder. Terrænsport er et individuelt mesterskab og en holdkon-
kurrence på baggrund af de individuelle resultater (2 deltagere pr. hold) i hver klasse
Terrænsport afvikles som en sammenhængende konkurrence, hvor tiden starter ved 
første disciplin og slutter efter sidste. Placeringer afgøres på grundlag af tid med 1 
sekunds nøjagtighed. Hvis 2 eller flere opnår samme tid, tildeles de samme place-
ring, og de nødvendige efterfølgende numre udgår. 
 
7
Mesterskabern
• Herre A (HA) 
• Herre B (HB) 
• Herre C (HC) 
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) 

 

-) 

e to bedst placerede deltagere fra den enkelte enhed, er enhedens hold 1. De to 

 H63-. 
faktisk har. 

orsvarets mester kåres i TN-sport (hold og individuelt). Mestrene kåres kun i klas-

A 

vrige klasser benævnes som klassevinder i respektive klasser. 
gennemføres. 

 

kaberne tilstræbes afviklet i APR/MAJ, alternativt i SEP/OKT. 

.4. Præmier. 
ræmier i forhold til antal tilmeldte således: 

.5. Resultatliste. 
es, eventuelt elektronisk, senest 2 hverdage efter konkurrencen 

.6. Protester. 
al indgives skriftligt af respektive holdførere til stævneleder således: 

er skal indgives

• Herre 35 (H35
• Herre 45 (H45) 
• Herre 55- (H55-)
• Herre 63- (H63-) 
• Dame A (DA) 
• Dame B (DB) 
• Dame 35- (D35
 
D
næste deltagere fra samme enhed er enhedens hold 2 etc. 
Der er ingen øvre alder for klasserne D35- (H 55- slettes) og
Det er tilladt at deltage i en yngre klasse, i forhold til den alder man 
 
F
serne: 

• H
• DA. 

 
Ø
Der skal minimum være 2 hold til start i TN-sport for, at en klasse 
Deltagere i klasser, der annulleres jf. ovenstående, tilbydes deltagelse i en anden
klasse. 
Mesters
 
 
7
Der udsættes p

• 1 - 2 deltagere/hold: 1 præmie. 
• 3 – 4 deltagere/hold: 2 præmier  
• 5 deltagere/hold og derover: 3 præmier. 

CFI er ansvarlig for at tilvejebringe præmierne. 
 
7
Resultatliste udsend
og resultaterne skal være tilgængelige på FIIN og evt. på Internettet. 
 
7
Evt. protester sk

• Under konkurrencen eller senest 1/2 time efter offentliggørelse af resultater til 
stævnelederen. 
• Øvrige protest  før konkurrencens start. 

.7. Stævnejury. 
mensætning og opgaver fremgår af tillæg A. 

.8 Startrækkefølge. 
ing om startrækkefølgen i hver klasse for sig jf. DOF regle-

 
ved elektronisk tidtagning (EMIT eller SPORTIDENT) foranstaltning.  

 
 
 
7
Stævnejuryens sam
Stævnejuryen udpeges af arrangerende myndighed. 
 
 
7
Der foretages lodtrækn
ment eller DMI reglement for Feltsport. Hvor flere klasser løber samme bane, skal 
klasserne startes i forlængelse af hinanden. Lodtrækning kan normalt gennemføres
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t plads. 

re i 

Henning Juhl 

Jydske Drago ætsforening 

 
 

Deltagere fra samme enhed må ikke star te lige efter hinanden. I tilfælde hvor det 
ikke er muligt at sætte en anden deltager ind, indsættes i stedet en vakan
Eventuelle for sent tilmeldte (arrangør afgør om de vil modtage eftertilmeldinger) skal 
starte før første officielle start. Der skal være ens startinterval imellem deltage
samme klasse, dog minimum 2 min.  
 
 
 
 
 
 

chefsergent 
nregiments Idr

 
 
 
 
 

 


