
 
               JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING  

                 Dragonkasernen 1  
7500 Holstebro 

  
                              Telefon: +45 25 55 25 80  
                                        E-post: jdri@mil.dk   

                                              www.jdri.dk  

 

 

Idrætsinformation 21/2015 
 

                                                                                                         
     16-04-2015 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
DMI forbundsmesterskab i Triatlon og Duatlon. 
 
 
1. GENERELT 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til DMI forbundsmesterskab i 
triatlon og duatlon samt i triatlon-stafet, der afholdes: 
 

Fredag den 29. maj 2015 
 
med Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) som arrangør. 
 
Mesterskaberne afholdes med udgangspunkt fra Haderslev centrum, med svømning i 
Haderslev dam (åbent vand). Cykling nordøst for Haderslev og løb i damparken og 
Haderslev centrum. 
 
Parkering skal ske på Haderslev kaserne, da Hadeslev by er afspærret for trafik.  
Afstand fra kasernen til stævnekontor er ca. 400 meter. 
 
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for DMI forbundsmesterskaber 
i triatlon og duatlon, DMI reglement kapitel 24. 
 
2. KONKURRENCEDISCIPLINER 
2.1 Individuelt. 
Triatlon (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. 
 
Duatlon (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. 
 
2.2 Holdkonkurrencen i triatlon og duatlon. 
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De 3 bedste tider fra samme idrætsfor- ening udgør et hold, uanset klasse. 
 
2.3 Stafetkonkurrence triatlon (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 fremsendelse af tilmeldingsskemaerne. 
 
4. INDKVARTERING 
Indkvartering (belægningsstuer) på Haderslev kaserne eller Flyvestation Skrydstrup, 
bestilles via tilmeldingslink herunder. Indkvartering kun muligt fra d. 28/5 til d. 29/5. 
Der vil være sengelinned til rådighed med selvop- og afredning. 
 
5. FORPLEJNING 
Cafeteria på Haderslev kaserne vil være åbent fra 0630 - 1300. 
 
6. TIDSPLAN 
Tidsplan for stævnet er tentativ og kan ændres, afhængig af antal deltagere! 
 
torsdag den 28. maj 2015:           Ankomst for overnattende deltagere, indkvartering. 
                                                     Praktiske oplysninger vil fremgå af programmet. 
 
fredag den 29. maj 2015: kl. 0900-1000           Ankomst og registrering. 
                                         kl. 1000-1015          Stævneåbning. 
                                         kl. 1030                    Start svømning triatlon + løb duatlon. 
                                         kl. 1230                    Præmieoverrækkelse og afslutning. 
 
Stævnekontoret er placeret på Bispebroen i Haderslev. 
 
7. Tilmelding  
Tilmelding til Henrik Schmidt på: 
Telefon: 21 20 60 49 
Mail: JDR-GSE@MIL.DK  
 
8. STÆVNEPROGRAM 
Stævneprogram forventes udsendt til deltagere, foreninger og på www.dmif.dk primo 
uge 21, indeholdende praktiske oplysninger om stævnet og konkurrencer. 
 
9. STÆVNELEDELSE 
Ønskes yderligere oplysninger vedrørende stævnet kontaktes: 
Stævneleder: 
Bo Lundfald 
Internet: DDIV-UMAK-01@fiin.dk 
FIIN: DDIV-UMAK-01 
Mobil: 407 407 75 
Fastnet: 728 31175 
 

 
Henning Juhl 
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Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


