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Idrætsinformation 17/2011 
 

                                                                                                         
     12-09-2011 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 

DMI fodboldstævne (Inde) 2011.  
 
 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed idrætsforeningerne 
til delta-gelse i forbundsmesterskab i fodbold (Inde) 2011. Stævnet gen-
nemføres den  

 
09. – 10. november 2011 

 
 
 i Skive Kongres og kulturcenter, Skyttevej 2, 7800 Skive. Arrangør er 
Idrætsforenin-gen Skive Garnisons (ISG).  
 
Stævneformen samt spilletid vil afhænge af antal tilmeldte hold i de en-
kelte ræk-ker.  
En idrætsforening kan tilmelde max. 2 hold pr. række. (i seniorrækken 
kan tilmeldes et hold nr. 3, som kommer på venteliste, indtil sidste tilmel-
dingsdato).  
En række spilles færdig på en dag jf. punkt 4. 
  
Der afvikles ikke kammeratskabsaften. 

  
Der vil være mulighed for indkvartering på Skive kaserne, for hold der 

ankommer dagen før stævnet, da der vil være 
kampstart fra kl.0900.  

 
 Der afvikles forbundsmesterskaber i følgende rækker:  

 
 

- Senior, - afvikles onsdag 09 NOV.  
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- Kvinder, - afvikles onsdag 09 NOV.  
- Yngre oldboys, - afvikles torsdag 10 NOV.  
- Ældre oldboys, - afvikles onsdag 09 nov. eller torsdag 10 NOV.  
- Veteraner, - afvikles torsdag 10 NOV.  
 
Samt prøvestævne  
Mix-række, - afvikles torsdag 10 NOV.  
 
Antal deltagere pr. hold er som følger:  
Et hold må bestå af op til 7 spillere samt en leder.  
 
 Alderskriterier/startret for rækkerne er følgende og fremgår af nedenstå-
ende ske-ma: 
 
Række  Startret det år man 

fylder  
Dispensation til 1 
yngre spiller  

Senior  -  
Yngre Oldboys  27 år (fra årgang 84)  Der må anvendes 1 

spiller fra årgang 85  
Ældre oldboys  37 år (fra årgang 74)  Der må anvendes 1 

spiller fra årgang 75  
Veteran  47 år (fra årgang 64)  Der må anvendes 1 

spiller fra årgang 65  
Kvinder  
 

 

Mix-række  
 
 

 TILMELDING 
Tilmelding fremsendes JDR idrætskontor på mail til JDR-IDRHJ  eller på 
tlf. 268. 
 
Tilmeldingen senest: 

Tirsdag den 11. oktober 2011. 
 
 
 

Henning Juhl 
Henning Juhl 
Seniorsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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