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Idrætsinformation 16/2016 
 

                                                                                                         
     10-05-2016 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
Indbydelse til DMI forbundsmesterskab i Landevejscykling 2016. 
 
 
1. GENERELT. 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til DMI forbundsmesterskaber i 
cykling 2016 med Søværnets Idrætsforening, Frederikshavn (SIF/FRH) som arran-
gør. Mesterskabet afholdes over to dage således: 
 

Tirsdag og onsdag den 14.-15. juni 2016, 
ved Frederikshavn 

 
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelser for DMI forbundsmesterskab i 
cykling jf. ref. b. 
 
 
2. KONKURRENCEDISCIPLINER. 
 
2.1 Individuel konkurrence 
Enkeltstart: 18. km. Rundstrækning 
Mænd Senior A (ingen aldersbegrænsning), 
Mænd Senior B (ingen aldersbegrænsning), (kun alm. Racer, der må ikke anvendes tri styr), 

Mænd Old Boys (er fyldt/fylder 40 år i 2016). 
Mænd Veteran (er fyldt/fylder 50 år i 2016). 
Mænd SuperVeteran (er fyldt/fylder 60 år i 2016). 
Kvinder (ingen aldersbegrænsning). 
Ruten er ens for alle klasser. 
 
Linjeløb 
Mænd Senior A (ingen aldersbegrænsning), ca. 80,5 km, felt 1. 
Mænd Senior B (ingen aldersbegrænsning), ca. 42,5 km, felt 3. 
Mænd Old Boys (er fyldt/fylder 40 år i 2016), ca. 63 km, felt 2. 
Mænd Veteran (er fyldt/fylder 50 år i 2016), ca. 63 km. felt 2. 
Mænd SuperVeteran (er fyldt/fylder 60 år i 2016), ca. 63 km, felt 2. 
Kvinder (ingen aldersbegrænsning). ca. 42,5 km, felt 3. 
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2.2 Holdkonkurrence i linjeløb. 
Mænd Senior A, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening. 
Mænd Old Boys, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening. 
Mænd Veteran, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening. 
Mænd Superveteran, 2 hurtigste deltager fra samme idrætsforening. 
Kvinder, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening. 
Der afvikles ingen holdkonkurrence i Mænd Senior B. 
 
Det indskærpes, at ved tilmeldingsfristens udløb, er det ikke længere muligt at skifte 
løbsklasse, hvorfor idrætsforeningerne opfordres til at være meget omhyggelige med 
tilmelding i de rette løbsklasser. 
På løbsdagen kan idrætsforeningerne erstatte ryttere som er blevet forhindret, med 
en anden rytter, såfremt denne ikke er tilmeldt eller har været tilmeldt i en anden 
klasse. Der er INGEN mulighed for tilmelding på dagen! 
 
 
3. MEDLEMSKONTROL. 
Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol. Såfremt der konstateres ulovlig del-
tagelse 
vil start blive nægtet og/eller evt. præmier blive inddraget. 
Det anbefales, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlem-
skab forinden tilmelding iværksættes. 
 
 
4. INDKVARTERING. 
Indkvartering (betales af DMI) er mulig på 
Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC) 
Dronning Margrethesvej 20 
9900 Frederikshavn 
natten mellem 14.-15. juni (4-mands stuer, sengetøj og håndklæder er oplagt). Fore-
ningsvis 
bestilling af indkvartering sendes på FIIN som mail til: 
FES-KTP-DOFRH-DESK@fiin.dk  
Att. Vivian H. Jensen tlf. 728 13551 
Anden indkvartering skal ske for egen regning. 
 
 
5. FORPLEJNING. 
Cafeteriet på SMC er åbent for spisning dagligt: 
kl. 0645-0830, 1115-1300 og 1700-1830. 
 
Det vil være muligt at købe Sandwich m.m. ved start og mål, i Understed Forsam-
lingshus. 
 
 
6. TRANSPORT. 
Deltagerne skal være selvtransporterende under mesterskabet. Start og målområde 
er begge dage ved. (Det er ca. 7 KM syd for SMC.) 
 

Understed Forsamlingshus 
Understedvej 81 

9300 Sæby 
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7. TIDSPLAN. 
Tentativ tidsplan for stævnet: 
 
tirsdag d. 14. juni:  
Kl. 1100-1300 Ankomst og registrering til enkeltstart/linjeløb. 
Kl. 1315 Info møde hvor alle deltagere skal deltage. 
Kl. 1400-1600 Afvikling af enkeltstart. 
Præmieceremoni umiddelbart efter, at sidste rytter er i mål. 
 
onsdag d. 15. juni:  
Kl. 0730-0830 Registrering til linjeløb. Kl. 0840-0855 Info møde hvor alle deltagere 
skal deltage. 
Kl. 0900-1230 Afvikling af linjeløb. 
Kl. ca. 1300 Præmieceremoni og afslutning. 
 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere. 
 
 
8. TILMELDING. 
Tilmeldingen er åbnet og SKAL være tilendebragt senest 07. JUNI. 2016. 
Husk tilmelding til både enkeltstart og linjeløb. 
 
Online på: 
http://www.run2u.dk under de enkle datoer, eller linkene herunder: 
 
For enkeltstart http://my5.raceresult.com/49007/registration?lang=dk 
For linjeløb http://my2.raceresult.com/49008/registration?lang=dk 
 
Respektive idrætsforeninger/holdledere bedes kontrollere egne medlemmers tilmel-
ding f.s.v.a. klasser, m.h.p. at undgå fejlplaceringer. 
Alle spørgsmål/problemer i forbindelse med tilmelding rettes til: 
 

Stævne- og konkurrenceleder: Peter Parbæk 
E-mail: OLSF-3220a@mil.dk 

Tlf.: 728 56 230 
 
Der skal ikke rettes henvendelse til DMI kontor vedr. tilmelding. 
 
 
9. STÆVNEPROGRAM. 
Stævneprogram indeholdende praktiske oplysninger om stævnet udsendes direkte til 
tilmeldte idrætsforeninger senest fredag den 08. JUNI. 2016. Samtidig uploades 
stævneprogrammet på www.dmif.dk 
 
 
10. STÆVNE- & KONKURRENCELEDER 
Stævne- og konkurrenceleder: 
SSG Peter Parbæk, FIIN: OLSF-3220A, telefon 728 56230. 
 

 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 

http://www.run2u.dk/

