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Til 
JDRI medlemmer. 
 
 
Emne: 
DMI forbundsmesterskab i triathlon og duathlon. 
 
 
1. GENERELT 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til DMI forbundsmesterskab i 
triathlon og duathlon samt i triathlon-stafet, der afvikles: 
 

Torsdag den 28. august 2014 
 
med Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) som arrangør. 
 
Mesterskaberne afholdes med udgangspunkt fra Haderslev Søsportscenter, 
Damstien 28, 6100 Haderslev, med svømning: I ydre dam (åbent vand). Cykling: fra 
Søsportscenter- Marstrup – Vedsted og retur. Løb: Damparken. 
 
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for DMI forbundsmesterskaber 
i triathlon og duathlon. DMI reglement, kapitel 3 & 24. 
 
2. KONKURRENCEDISCIPLINER 
2.1 Individuelt. 
Triathlon (750 meter svømning, 25 km cykling, 6 km løb.) 
Mænd senior/individuelt:            Ingen aldersbegrænsning. 
Mænd old boys/individuelt:        Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret. 
Mænd veteran/individuelt:         Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret. 
Kvinder/individuelt:                    Ingen aldersbegrænsning. 
 
Duathlon (6 km. løb, 25 km cykling, 3 km løb.) 
Mænd senior/individuelt:           Ingen aldersbegrænsning. 
Mænd old boys/individuelt:       Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret. 
Mænd veteran/individuelt:        Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret. 
Kvinder/individuelt:                   Ingen aldersbegrænsning. 
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2.2 Holdkonkurrencen i triathlon og duath- lon. 
De 3 bedste tider fra samme idrætsforening udgør et hold, uanset klasse. 
 
2.3 Stafetkonkurrence triathlon (750 meter svømning, 25 km cykling, 6 km løb.) 
Et stafethold består af 3 deltagere fra samme idrætsforening, uanset klasse, hvor én 
svømmer, én cykler og én løber. Stafetholdets sluttid er gældende. 
 
3. MEDLEMSKONTROL 
Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol jf. ”Bestemmelser for DMI stævne-
virksomhed”, 
KAP. 3. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse vil evt. præmier blive 
inddraget. 
Det anbefales derfor, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes 
medlemskab, inden mødet/tilmelding. 
 
4. INDKVARTERING 
Indkvartering (belægningsstuer) på Haderslev Kaserne eller Flyvestation Skrydstrup, 
bestilles via tilmeldingslink herunder. Indkvartering kun mulig fra d. 27/8 til d. 28/8. 
Der vil være sengelinned til rådighed med selvopredning. 
 
5. FORPLEJNING 
Haderslev Søsportscenter vil være åbent fra 0900-1400. Her vil være mulighed for 
køb af drikkevarer, kager m.v. 
 
6. TIDSPLAN 
Tentativ tidsplan for stævnet: 
onsdag den 27. august 2014: Ankomst for overnattende deltagere, indkvartering. 
Praktiske oplysninger vil fremgå af programmet. 
torsdag den 28. august 2014: Kl. 0930-1030 Ankomst og registrering. 
Kl. 1030 Stævneåbning. 
Kl. 1100 Start svømning, triathlon. 
Kl. 1130 Start duathlon. 
Kl. 1330 Præmieoverrækkelse og afslutning. 
Stævnekontoret er placeret ved Haderslev Søsportscenter. 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres, afhængig af antal deltagere. 
 
7. ØKONOMI 
Jf. egen idrætsforenings bestemmelser. 
 
8. TILMELDING (stævnet & indkvartering) 
DMI samarbejder med firmaet Run2u som tidstagningsleverandør. 
Individuel tilmelding: 
Tilmelding foretages via internettet på link: 
 
http://my.raceresult.com/details/index.php?page=1&eventid=29188&lang=dk 
 
hvor startlister også kan ses. 
 
Vedr. problemer med tilmeldingen kontaktes Ib Stokkebye på mobil 25 52 13 17. 
Tilmeldingen skal være gennemført senest torsdag d. 21. august 2014 kl. 2359. 
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Stafettilmelding: 
Tilmelding til stafetten via samme link. Bemærk venligst instruktionen på tilmeldings-
siden. 
 
9. STÆVNEPROGRAM 
Stævneprogram forventes udsendt til foreningerne og dmif.dk ultimo uge 34 indehol-
dende praktiske oplysninger om stævnet og konkurrencerne. 
 
10. STÆVNELEDELSE 
Ønskes yderligere oplysninger vedrørende stævnet, kontaktes: 
 
Stævneleder: 
Bo Lundfald 
Internet: DDIV-umak-1a@mil.dk 
FIIN: DDIV-umak-1a 
Mobil: 40 74 07 57 
Fastnet: 74 22 44 75 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


