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     22-09-2011 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 

DMI forsøgsstævne i floorball 2011. 
 
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved idrætsforeningerne til delta-
gelse i forsøgestævnet i floorball, der gennemføres 
 

26-27 OKT 2011 
 

i Fredericia idrætscenter, med Idrætsforeningen Skive Garnison (ISG) og Aalborg 
Kaserners Idrætsforening (AKIF) som arrangør. 
 
Der gennemføres forsøgsstævne i senior (u35) og older (35+). Der er ingen dame-
række, idet damer valgfrit kan opstille i u35 eller 35+ rækken, uanset alder. 
 
2. Arrangørerne opfordrer idrætsforeningerne til at forsøge at tilmelde hold i såvel 
senior som older rækken, da det – jf. DMI love og bestemmelser – er tilladt at danne 
hold, bestående af spillere fra flere nærliggende idrætsforeninger. 
 
Idrætsforeningen kan tilmelde mere end ét hold i hver række.  
 
Arrangørerne kan dog ved ekstraordinært mange tilmeldte hold begrænse antallet 
ved den enkelte idrætsforening, således alle idrætsforeninger bliver repræsenteret 
ved stævnet.  
 
3. Arrangørerne planlægger at tilrettelægge mesterskaberne således, at alle hold 
spiller såvel 26 som 27 OKT. 
Spilletid og antal kampe vil blive tilpasset i forhold til antal tilmeldte hold. 
 
4. Der planlægges på kammeratskabsaften d. 26. oktober med spisning og under-
holdning i form af dansk floorball unions turneringskamp mellem Århus og Sunds 
som spilles i Fredericia idrætscenter. Sideløbende underholdning med måling på 
skudhastighed, straffeslag på målmand, ”jonglering” med bold og stav. 
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Spisning i idrætscenteret består af en buffet til en pris af 120,-kr.  
 
JDRI betaler Kammeratskabsaften. 
 
Da der ikke er afsat økonomi til indkvartering under forsøgsstævner, har arrangører-
ne truffet aftale med FBE Ryes Kaserne om reservation af indkvartering til bookning 
for ENH. 
Derfor opfordres idrætsforeningerne til booking af indkvartering på Ryes Kaserne, 
men det skal ske ved deltagernes egen foranstaltning. 
 
5. Stævneleder vil være IDLD Jesper Godik Thomsen, idrætsleder Skive Kaserne, 
FIIN; FSU-CFISK212 Thomsen, Jesper Godik eller tlf: 72 28 46 18 el. 50 85 71 74. 
 
 
 
 

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

Tirsdag den 13. oktober 2011. 
 
 
 

Henning Juhl 
Henning Juhl 
Seniorsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
 
 
 
 

 


