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Idrætsinformation 26/2016 
 

                                                                                                         
     10-08-2016 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
DM i stafet, Biathlonorientering 
 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til Danmarks- og Forbunds-
mesterskabet i Militær Femkamp. Stævnet afholdes 
 

Lørdag d. 24. september 2016 
 
Midtjyske biathleter og IFK har hermed fornøjelsen at invitere til DM erstatningsstæv-
ne for H21 i Biathlonorientering d. 24. september 2016 i Karup Ådal. 
 
DM stafetten afvikles jf. DMI reglement kap. 8 Biathlonorientering. 
 
Når vi nu har opstillet en skydebane og fået udsat poster vil der efter stafetkonkur-
rencen blive mulighed for at deltage i en lille sprintkonkurrence der også tænkes 
brugt som PR for sporten. Se særskilt invitation 
 
Tentativ tidsplan: 
08.00 Stævneplads og stævnekontor åbner 
09.00 – 09.45 Indskydning 
10.00 - 12.00 Stafetkonkurrence 
12.00 - 13.00 Indskydning og Intro for nye deltagere 
13.00 - 13.15 Instruktion/demonstration af ind- og udløb skydebane samt strafrunder 
13.15 - 15.30 Sprintkonkurrence 
 
Tilmelding til DM stafet skal ske til Henning Juhl på mail fmi-f-udhl01@mil.dk senest 
d. 15. SEP 2016 
 
Praktisk information: 
 
Midtjyske biathleter indbyder til sprint i biathlonorientering lørdag d. 24. september 
2016. 
Start ved Feltskydebanen, ved Flyvestation Karup. Der er afmærkning på Hessel-
lundvej. O-løbet foregår i Karup Ådal 
 
Lørdag d. 24. september 2016. Der er indskydning fra kl. 12.00. Kom gerne i god tid. 
Forud for sprintstævnet bliver der afviklet DMI mesterskab i stafet så der vil være lidt 
at kigge på. 

mailto:jdri@mil.dk
http://www.jdri.dk/
mailto:fmi-f-udhl01@mil.dk


 2 
 
Det er orientering til de nysgerrige som vi håber at se til stævnet: Biathlonorientering 
er en kombination af skydning og O-løb. Hvis du ved hvad skiskydning er så er for-
skellen at vi har skiftet skiene ud med O-løb og at geværerne opbevares på skyde-
banen. Sprinten indeholder flg.: O-løb – 5 skud liggende – O-løb – 5 skud stående. 
Der skydes mod faldmål. I liggende skydning skal der rammes en skive på 4,5 cm. I 
diameter og i stående har skiven en diameter på 11 cm. For hvert mål der ikke træf-
fes bliver man belønnet med en lille strafrunde på omkring 200 m. 
Er du ny i sporten vil vi under indskydning give dig lidt support omkring skydedelen. 
Vi forsøger at skaffe våben så der er til alle. 
 
Pris: 40,00 som betales på dagen. 
Kiosk: Lidt kaffe og kage til små priser. 
 
Stævneleder: Carsten Helligsø 
Banelægger: Jess Rasmussen 
Banekontrol: Flemming sasser 
Skydeleder: Varny Vestergaard 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


