
 

               JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING  
 Dragonkasernen 1                 

7500 Holstebro 
  

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

                                              www.jdri.dk  

 

 
 

Idrætsinformation nr. 10/2018 
 

      
13-04-2018 

Til 
Alle enheder ved Jydske Dragonregiment. 
 
Emne: 

100 års jubilæums idrætsdag. 
 

 
Alle enheder på Dragonkasernen inviteres hermed til Jubilæumsidrætsdag.  
Idrætsdagen gennemføres d. 18 MAJ 2018. 
 
Idrætsdagen i år, er noget helt specielt. JDRI kan fejer 100 års jubilæum. 
Idrætsdagen skal derfor fejeres med en række nye tiltag.  
 
Der bliver sat et stort telt op, hvor der er gratis rundstykker og kaffe, i perioden  
08.30 til kl. 10.00. 
Fra kl. 12.00 til 17.00 kan der købes pølser og øl/vand i teltet. 
 
 

Følgende discipliner kan der deltages i: 
 
Discipliner Ansvarlig enhed  
1000m løbestafet I/V  
Alternativ FHB for gruppe  4/V  
Lasergames for GRP Jesper Sinnbeck 1/I 
Biathlon (orienteringsløb) 2/V  
Skydning, Gevær, pistol evt. fremme-
de VB   

STESK 

100 KM døds march.  TRR  
Ekstrem stafet   4/V  
Flugtskydning. Viking  
Scottish Highland Games 
(stærkmandskonkurrence) 

Ruder 4 

HumanFootball/Megabordfodbold 2/V  
BowTag 3/V  
Rodeotyr  Tilgår  
Hockey  Karsten Vestergaard   
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Følgende discipliner vil være til fri afbenyttelse på idrætspladsen og 
tæller ikke med i underafdelingskonkurrencen:    
 
Discipliner 
Lokumsrace  
Spinning  
Motionsbingo 
 
 
 

Generelle bestemmelser: 
 
Deltagelse: 
• UAFD bør som minimum stille med ét hold til alle konkurrencer: 
• Der er ingen begrænsning for hvor mange discipliner samme person må stille op 

i, men han/hun skal kunne være til stede jf. tidsskema.  

• Enheder mindre en 65 mand må gå sammen og tælle som en enhed. 
 Dette koordinerer mindre enheder selv.  

• Samme person må dog ikke stille op på to hold inden for samme disciplin.  
• Tilmeldingsliste afleveres til SSG Deleuran, senest  

Tirsdag den 08. Maj 2018 kl. 1200. 
• Tilmelding skal kun indeholde, hvor mange hold eller enkelt personer ved indivi-

duelle konkurrence  UAFD stiller i de enkelte discipliner, og ikke navne på hvem 
der deltager. 

• Inden stævneåbning skal UAFD, som stiller med flere end et hold i holddi-
sciplinerne, have deltagerne fordelt på disse.  

 
Point: 
• Discipliner tæller alle som en til den samlede UAFD-konkurrence. Der er 12 disci-

pliner, hvori UAFD bliver rangeret 1 -10, alt efter deres bedste placeringer. 

• Vinder af JDR Idrætsdag er den UAFD med flest point. 

• Dødsmarchen giver ikke point til underafdelingskonkurrencen   
 
Præmier: 
• Følgende vil under præmieoverrækkelsen blive præmieret: 
• Nummer 1, 2 og 3 inden for hver disciplin.  

• Bedste underafdeling.  
 
Pokaler og priser: 
• Randers bys Ærespræmie uddeles til vindende UAFD + Idrætspris som i år er  

 (10.000 kr.) til bedste underafdeling 

• JDR vandrepokal i 1000m stafet uddeles til vindende hold i 1000m stafet. 
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Disciplinbestemmelser:  
 

1000m stafet (100m – 200m – 300m og 400m): 
• Afvikles efter gældende atletikreglement. Der gennemføres som finale. 
 
 

Alternativ FHB for GRP: 
• Gennemføres i grupper af 6 mand 

• Påklædning er IDR-tøj med lange ærmer og ben  
• Starter og slutter v. FHB 

• Ruten går delt igennem FHB og omkring liggende bygninger og opstillede køretø-
jer 

• Forventet gennemløb er ca 30 min 

• Der kan være 2 hold på af gangen  
• Forventet tid fra 08.30 til 13.00 

• Der gives point efter gennemført tid, så hurtigste enhed får maximum point osv 
 
 

Ekstrem stafet: 
• Der løbes fra idrætslågen og ud i Vestre Plantage. 

• Et hold kan bestå af så mange personer som enheden vil stille. 
Der sendes en løber af sted af gangen og næste løber må først løbe når første 
løber fra samme enhed er tilbage igen. 

• Ved vendepunktet ude i terrænet, får løberen udleveret et mærke, som skal brin-
ges med tilbage. 

• Enheden med flest antal gennemførte ture, får maksimum point osv. 

• Et gennemløb forventes at tage omkring 5-10 min 
• Forventet tid fra 08.30 – 13.00 
 
 

INSTRUKS BowTag:                                                            
• Startsted er idrætssalen.  

• Gennemførelse:  
Alle hold skal ”navngives” Sejt, Vildt eller Fjollet - brug fantasien. 

• Når alle har fået Fullmaske på, gør holdende opstilling i hver ende af banen. Der 
vil på banen være opstillet forhindringer disse kan frit bruges af alle, dog må de 
ikke bevidst flyttes eller transporteres rundt. 
Pil og buer vil ligge midt på banen. 
Der spilles 4vs4 
Der ville være genstande der kan skydes som tæller for 2 points. 
Det er ikke tilladt at gå over midten på banen.  
Der gives 1 point for ramt modstander  
Der gives 2 points for at vælte genstanden  

• Der spilles i 12 min, hvorefter det hold med flest points har vundet kampen.  

• Der er 3 dommere til hver kamp, 1 til hvert hold samt en der står som Disciplinle-
der. 

• Alle hold møder til startbriefing, hvorefter turneringen startes, hold der ikke møder 
op til tiden jf. den tidsplan der bliver hængt op, vil automatisk tabe kampen.  

• Påklædning er idræts tøj.  
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Geværskydning: 
• Geværskydning med GV M/95 serien (m/optisk sigte). Skytterne medbringer eget 

våben og SKYT. Der anvendes SKYT på kort distance bane og uniform på TL ba-
ne. SKYT skal indeholde 5 magasiner.  

• Inden konkurrencen vil alle skytter få 3 prøveskud, tid til rådighed 3 min.  

• Der gennemføres skydning på forskellige afstande fra forskellige skydestillinger 
på kort og TL bane 

• De fem bedste skyderesultater fra hver UAFD lægges sammen, og holdene ran-
geres herefter efter flest skydepoint samlet, hvilket afgør pointfordelingen til 
UAFD-konkurrencen. 

• Skytterne skal være på TL fra KL 0900. Skydningerne vil blive gennemført suc-
cessivt hvorfor nogen vil være før færdige end andre. Er der skytter der skal del-
tage i andre discipliner vil SKYLE forsøge at tilpasse dette på dagen. 

• Antal skud pr skytte 130 herunder 20 til selvstændig indskydning 

• Max 10 skytter pr. underafdeling  
 
 

Scottish Highland Games: 
• Der bliver konkurreret i tre mands hold, hvor de vil blive testet i 8 – 10 discipliner.  
• Disciplinerne bliver først offentlig gjort på selve dagen, forud for hver disciplin, er 

det holdets eget ansvar, at varme op til den pågældende øvelse.  
Der vil være en dommer ved hver disciplin, og der vil være tre discipliner i gang af 
gangen.  De vil kontrollere korrekthed i udførelse, samt udregne holdets samlede 
score, ud fra distance, volumen og tid. 

• Der vil blive læst en instruks op, forud for hver disciplin, hvor reglerne indgår, hvis 
disse brydes vil det blive klassificeret som snyd, og holdet bliver diskvalificeret fra 
den pågældende disciplin, og mister der ved point i den samlede score. 

• Disciplinen gennemføres i idræts tøj.  

• Følgende hjælpemidler må anvendes: Bælte, Knæ/Albue bind, Kalk, Strabs, 
Sleeves, Wrist wraps.   

 
 

Biathlon:  
• Alle deltagere skal gennemføre et orienteringsløb. 

• Påklædning: valgfri idrætspåklædning. Der må løbes i pigsko. 

• Der gennemføres en prøveskydning med 3 skud inden disciplinen går i gang. 

• Orienteringsløbet gennemføres som to sløjfer, med en skydning efter hver sløjfe. 
Skydningen gennemføres liggende med salonriffel. Der skydes på 5-blink. 

• Manglende træf ved skydning udløser en strafrunde på en markeret bane, som 
skal afvikles, inden man løber videre. Der løbes én strafrunde per forbier. 

• Efter sidste skydning, afvikles strafrunderne, hvorefter der løbes i mål. Såfremt 
løberen har fået træf med alle 5 skud, løbes der direkte i mål fra skydepladsen. 

• Fejlklip udløser automatisk diskvalificering. Manglende klip ved strafrunder tæller 
som fejlklip. Tab/beskadigelse af klippekort tæller som fejlklip. Der vil forekomme 
dobbeltklip på ruten. 

• Kun de bedste 10 løbere tæller. 

• Vinder er den hurtigste tid (uden fejlklip). 
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Flugtskydning: 
• Der skydes jf Danmarks jægerforbund konkurrencebetingelser ved flugtskydning 

• Jagtskydning er en speciel dansk form for flugtskydning. Jagtskydning foregår til 
et lige antal duer, på hver standplads, som bagduer, sideduer fra højre, sideduer 
fra venstre og spidsduer. 

• Der skydes på alle standpladser i rækkefølgen: enkelt due, doublé, enkelt due, 
doublé 

• Til skydning må anvendes haglegevær med Cal. 12 eller mindre. Geværer der 
kan indeholde mere end 2 patroner er ikke tilladt. 

• Deltagere i konkurrence må medbringe eget haglgevær. 
• Ved enhver tvivl om regler refereres til gældende konkurrencebetingelse fra 

dansk jægerforbund. 

• Der gives point til 10 bedste hold: 1 plads=10p, 2 plads=9p, 3 
plads=8p………etc 

 
 

100 KM march 
Start og mål:  Idræts anlæg på Dragon Kasernen i det store festtelt. 
Start dato/tid:  17 maj kl. 15:00 (Start nr. udleveres) 
Slut dato/tid: 18 maj kl. 15:00  
Depoter:   Der vil undervejs være depot for hver 10 km, med væske, mad.  
Krav:                       Marchen gennemføres i uniform for ansatte i Forsvaret.                       
                                Der marcheres på offentlig vej efter gældende regler 
Påklædning: Militær ansatte gennemfører marchen i uniform og støvler efter           

eget valg. 
             (Der er ingen krav til påklædning som civil) 
Tids krav:   24 timer, DOG ikke hurtigere end 14 timer.  
                                (Det er ikke tilladt at løbe under marchen ) 
Marchruten:  Marchen afvikles i og omkring øvelses terræn i Holstebro (5 x20      
                                km) 
Kort:               Alle får korttegning af rute i A5 
Hold/enkeltmand:  Der må marcheres i hold eller alene. 
Fortjeneste:            Medalje til gennemført 100 km march udleveres ved mål  

 
 
 
Hockey: 
• Gennemføres på den udendørs multibane. 
• Der spilles med fire spillere på banen og med max. En udskiftningsspiller. 

• Der vil blive dømt for hårdt spil, hvor sanktionen er udvisning til næste mål. 

• Der må ikke spilles med egen stav. 
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INSTRUKS Lasergame:                                                             

• Startsted disciplin: 
Vester Plantage  

• Gennemførelse:  
Alle hold skal ”navngives” Sejt, Vildt eller Fjollet - brug fantasien. 
Når alle har fået gevær og hjelm gør holdende opstilling i hver ende af banen. 
Der vil blive spillet 9vs9  
Der gives 1 point pr. traf på modstander 
Der gives points 5 pr. dræbte modstander   
Der gives 5 points ved brug af medic boks 
Bliver der opdaget snyd med headsbands. For eks. aftagning eller afskærmning 
af denne vil holdet få en straf på 100 points 
Hver spiller har 20 liv 
Hver spiller har 20 magasiner af 20 skud 
Hver spiller har 2 special skud  

• Der spilles i 10 min, hvorefter det hold med flest points har vundet kampen.  

• Der skal bruges 1 hjælper samt 1 Disciplinleder 
• Alle hold møder til startbriefing, hvorefter turneringen startes, hold der ikke møder 

op til tiden jf. den tidsplan der bliver hængt op, vil automatisk tabe kampen. 

• Påklædning er Uniform med støvler.  
 

 

INSTRUKS HumanFootball/Megabordfodbold:                                                             

• Startsted disciplin: 
Idrætsanlæg  

• Gennemførelse:  
Der bliver spillet 5vs5 
1 Målmand, 2 midtbane, og 2 angreb pr. hold. 

 Bolden gives op fra midten, både ved spillestart, scoring samt hvis bold sparkes 
ud af banen. 
Bolden skal røre jorden 1 gang inden der må sparks til den. 
Alle spillere skal spænde bælte om livet samt føre deres hænder i håndtagene og 
holde dem i håndtagene hele kampen igennem. 
Målmanden må ikke bruge hænder. 
Det er ikke tilladt at hænge i stængerne, straffen for det er 1 mål. Hvis der ikke er 
scoret endnu, vil målet bliver annulleret når det scores. 
Der er ikke tillad at blokere hinandens ben, hverken bagud eller foran. 

• Der spilles i 7 min, hvorefter det hold med flest points har vundet kampen.  
Der er 3 dommere til hver kamp, 2 til at hente bolde 1 der står som Disciplinleder. 

• Alle hold møder til start briefing, hvorefter turneringen startes, hold der ikke møder 
op til tiden jf. den tidsplan der bliver hængt op, vil automatisk tabe kampen.  

 
 

Rodeotyr:  
• Alle kan deltage i denne disciplin.  
• Tyren kører på samme program for alle  

• Der gives fra 10 til 1 point  

• Personen med den længste tid på tyren får 10 point til underafdelingskonkurren-
cen osv. 
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Tentativ tidsplan 

 
 
Tid Begivenhed Bemærkninger 

0800-0820 Stævneåbning: 
RC åbner Idrætsdagen. 

Foran GYMSAL. 
UAFD melder af til konkurrence-leder 

0840-1300 Alternativ FHB for gruppe  Idrætsanlæg/JDR 
0840-1300 Lasergames for GRP Vester Plantage  
0900-1300 Biathlon (orienteringsløb) Placering tilgår  
0900-1300 Skydning, Gevær,  TL / KL   
1130-1200 100 KM døds march.  Start store telt kl. 1130 den 17/5. 
0840-1300 Ekstrem stafet   Idrætslågen 
0900-1300 Flugtskydning. Vilhelmsborgvej 3e, 7500 HOL   
0900-1200 Rodeotyr  Plæne foran varmecentral  
1000-1300 Scottish Highland Games 

(stærkmandskonkurren-
ce) 

P-plads officersmessen   

0900-1200 Bordfodbold, stor Idrætsanlæg 
0900-1200 BowTag.  Plænen ved idrætsanlægget   
0900-1200 Lokumsrace  Start: Idrætsanlæg 
1315-1330 1000m løbestafet Start: Idrætsanlæg 
1330-1430 Præmieoverrækkelse og 

afslutning. 
Foran gymnastiksalen/GSAL 
 

 
 
 
• Disciplinledermøde afholdes mandag 30.04 kl.14.00 PAV B. 
• HUSK aflevering af tilmeldingsliste til SSG Deleuran (jdr-1b-s30d) 

senest tirsdag den 08. MAJ 2018 kl. 1200. 
 

• Spilleplaner holdspil og slutinstruktion tilgår på dagen som opslag på IDROMR. 
 
 
 
 
 
                                               HENNING JUHL 
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Tilmeldingsskema 
 

JDR Idrætsdag 18 MAJ 2018  
 

 
 

ENHED:   _______________________________________________ 
 
 

Discipliner Max Hold / deltager 
størrelse pr. UAFD 

Bemærkninger Antal 
Hold/deltagere 

1000m løbestafet 1 hold Bedste hold tæller / 
Alternativ FHB for gruppe  2 hold Bedste hold tæller / 
Lasergames for GRP 3 hold Bedste hold tæller / 
Biathlon (orienteringsløb) 15 deltagere Bedste 10 tæller / 
Skydning, Gevær  10 deltagere Bedste 10 tæller / 
Ekstrem stafet   Hele enheden Flest runder 10 

bedste tæller 
/ 

Flugtskydning. 15 deltagere Flest runder 10 
bedste tæller  

/ 

Scottish Highland Games 
(stærkmandskonkurrence) 

2 hold Bedste 10 tæller / 

Bordfodbold, stor 4 hold Bedste hold tæller / 
BowTag  4 hold Bedste hold tæller / 
Rodeotyr  Ubegrænset  Bedste 10 ryttere 

tæller  
/ 

Hockey 3 hold Bedste hold tæller / 
 

100 km March Ubegrænset   / 
 
 

• Enheder m.fl., samt evt. enkeltpersoner udfylder kolonnen ”Antal hold/deltagere” 
og afleverer tilmeldingsliste til SSG Deleuran  (Mail: JDR-1B-S30D) 
senest tirsdag den 08. MAJ 2018 kl. 1200. 

 
 
 
 

Kontaktperson + FIIN adresse + Mobilnummer 
 
 
 
 

 


