
 
               JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING  

                 Dragonkasernen 1  
7500 Holstebro 

 
Telefon 25 55 25 80                              

                                        E-post: jdri@mil.dk   
                                              www.jdri.dk  

 

Idrætsinformation 15/2018 
                                                                                                         

     06 AUG 2018 
Til 
JDRI medlemmer. 
 
Emne: 
 Indbydelse til DMI 100 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE i Region NORD 2018.  
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til  
 

Forbundsmesterskaberne i GOLF 
Forbundsmesterskaberne i UDENDØRS FODBOLD 

DM og forbundsmesterskaberne i FELTSPORT 
Forbundsmesterskaberne i TRIATHLON og DUATHLON 

Der afholdes i perioden 12.-13. SEPTEMBER 2018 
 
I Nordjylland med Aalborg Kaserner Idrætsforening (AKIF) som overordnet arrangør.  
 
2. Indkvartering:  
På Aalborg Kaserne – forventeligt i gymnastiksal – medbring sovepose og liggeun-
derlag.  
 
3. Kammeratskabsaften  
Kammeratskabsaften med fællesspisning afholdes onsdag aften d. 12 SEP 2018 på Aal-
borg Kaserne – sted tilgår. Menuen består af en buffet med grillmad samt diverse kartof-
ler og salater, der afsluttes med dessert og kaffe. Drikkevarer købes på stedet.  
Pris for arrangementet er kr. 150,-, som JDRI betaler for JDRI medlemmer. 
 
 4. Transport  
Al transport sker ved egen foranstaltning.  
 
5. Stævneprogram  
Endeligt stævneprogram indeholdende diverse praktiske oplysninger og tider om stæv-
net og konkurrencerne forventes udsendt til foreningerne og lagt på www.dmif.dk senest 
4. september 2018. 
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DMI forbundsmesterskaber i golf 2018  
Mesterskabet gennemføres onsdag og torsdag den 12.-13. september 2018.  
 
Mesterskaberne gennemføres i Sæby Golfklub og Dronninglund Golfklub med Sø-
værnets idrætsforening Frederikshavn golfudvalg som arrangør.  
 
1. Generelt  
Forbundsmesterskabet i golf gennemføres som en individuel turnering og som en hold-
turnering, idrætsforeningerne mod hinanden. Afhængig af hcp. spilles der både slagspil 
scratch og stableford, med et maksimalt hcp. for herre på 36 og for damer på 40.  
Man skal være registreret med et EGA-handicap for at kunne deltage.  
Maksimalt deltagerantal er 180. Alle idrætsforeninger er dog garanteret minimum 4 pladser, såle-
des at alle idrætsforeninger kan deltage i holdmesterskabet. Såfremt der er flere end 180 tilmeldte, 
sorteres deltagere fra jf. ref. b. 
 
2. Rækkeinddeling  
I den individuelle turnering spilles der ud fra følgende rækkeinddeling: 

RÆKKE HCP SPILFORM KØN 
Herrerækken 

Max. 49 år i stævneåret 
Max. 15,0 Slagspil scratch M 

Seniorrækken 
Max. 50 år i stævneåret 

Max. 15,0 Slagspil scratch M 

A-rækken 15,1 – 40,0 
33% af spillerne 

Stableford M/K 

B-rækken 15,1 – 40,0 
33% af spillerne 

Stableford M/K 

C-rækken 15,1 – 40,0 
33% af spillerne 

Stableford M/K 

Damerækken 
Ingen aldersbegræns-

ning 

Max. 20,0 Slagspil scratch K 

 
 
Forbundsmesteren er den spiller i herrerækken, der har den laveste bruttoscore.  
Spillere i herre- og seniorrækken med hcp. mellem 10,0 og 15,0 kan vælge om de vil 
spille i slagspilsrækken eller stableford-rækken.  

 

Slagspilsdamerækken gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte damer med max. hcp. 
20,0  

 

Såfremt slagspilsdamerækken oprettes, fordeles øvrige damespillere i A, B og C rækken.  

 
Spillere fra senior- og damerækken, kan vælge at spille i herrerrækken med det formål at 
spille om at blive forbundsmester.  
 
I Holdturneringen spilles der på følgende måde:  
Der spilles i én række.  

Idrætsforeningernes hold udgøres af de samlet 4 bedste stablefordscores fra hver for-
ening. Alle rækker tæller.  
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3. Sideløbende stableford turnering  
Der gennemføres sideløbende med forbundsmesterskabet en stableford turnering for 
alle deltagere. Turneringen er frivillig at deltage i og koster kr. 50. Tilmelding er bindende 
og foretages ved at indbetale på konto: 4780 4780255528 med angivelse af DGU nr. og 
navn.  
 
 
 
Det er kun runden på førstedagen der er tællende i denne turnering, der inddeles i 1-2 
rækker afhængig af antal deltagere.  
 
4. Forplejning:  
Der kan bestilles banesandwich inkl. ½ l sodavand til kr. 60,00 enten på golfboks ved 
tilmelding eller på telefon senest dagen før.  
Sæby Golfklub: 26 12 08 90  
Dronninglund Golfklub: 33 15 10 20  
 
 
5. Tilmelding og betaling:  
Tilmelding til turneringen foretages via Golfbox. Søg på DMI 2018 i Golfbox.  
Sideløbende stableford turnering se punkt 3. 
 

Tilmeldingsfrist er 31. August 2018 
 
6. Prøverunde  
Der er mulighed for at prøvespille banerne til nedsat greenfee. Dette tilbud gælder fra 
tirsdag den 30. august og frem til stævnestart.  
 
Bookning Dronninglund: Mail. info@dronninglund-golfklub.dk eller Tlf. 33 15 10 20.  
Greenfee: Hverdag kr. 175,00 og weekend kr. 200,00  
Bookning Sæby: Golfboks, ved indcheck vælges ”ændre pris” og prøverunde DMI.  
Greenfee: Alle dage kr.190,00  
 
7. Program  
Tentativt program:  
 
Onsdag 12 SEP  

- 0800 Udlevering af scorekort  
- 0900 Første start på begge baner.  
- Kammeratskabsaften  

 
Torsdag 13 SEP  

- 0800 Udlevering af scorekort  
- 0930 Gunstart på begge baner  
- 1500 Præmieoverrækkelse i Dronninglund Golfklub  

 
Endeligt program tilgår deltagerne senest 4. september 2018. 
 
8. Stævneledelse og kontaktpersoner:  
Stævneledelse:  
 
Tommy Jensen, SIF Golfudvalg  
Mobil: 41 89 29 48  
Mail: tommyvjensen@hotmail.com 
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Danmarksmesterskaber og DMI forbundsmesterskaber i Feltsport 
2018  
Mesterskabet gennemføres onsdag den 12. september 2018.  
 
Mesterskaberne gennemføres i Tranum og omegn med Jægerkorpsets Idrætsfor-ening 
(JGKI) og Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg (IFAA) som arrangører.  
 
1. Klasser  
Konkurrencerne gennemføres som Danmarksmesterskaber individuelt og for hold i følgende klas-
ser: 
 
KLASSE FRA DET 

ÅR DER 
FYLDES 

INDIVIDUELLE 
MESTERSKABER 

HOLDMESTERSKABER 

  DIF DM DM DIF DM DM 
HA  X  X  
HB   X   
YOB 35  X  X 
ÆOB 45  X  X 
VET1 55  X  X 
VET2 65  X  X 
DA   X  X 
DB   X  X 
OG 35  X  X 
   X  X 
 
DM for hold i ÆOB-, VET1- og VET2-klassen afvikles som én konkurrence, idet del-
tagerne indgår med deres resultat, uanset hvilken af de nævnte klasser de deltager i.  
DM for hold i DA-, DB- og OG-klassen afvikles som én konkurrence, idet deltagerne indgår med 
deres resultat, uanset hvilken af de nævnte klasser de deltager i. 
 
2. Program  
Tentativt program:  
 
Onsdag den 12 SEP  
kl. 0830 Stævneåbning, velkomst  
kl. 0845 Instruktion og holdinddeling  
kl. 0900 – ca. 1600 Stævneafvikling  
kl. ca. 1630 Præmieoverrækkelse  
 
Endeligt stævneprogram vil blive lagt ud på www.dmif.dk senest 4. september 2018.  
 
3. Pistol  
På stævnedagen kan der i begrænset omfang lånes pistol (9 mm Neuhausen).  
Behov for lån af pistol anføres på tilmeldingsskemaet.  
Det er meget vigtigt, at alle deltagere forud for stævnet er uddannet på den type pi-stol, 
de anvender. Usikker betjening af pistol medfører afgang fra konkurrencen.  
 
4. Tidtagningssystem  
Der anvendes EMIT tidtagningssystem. Alle, der har mulighed for selv at stille med en EMIT 
brik, bedes anføre briknummer på tilmeldingsskemaet. 
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5. Transport på dagen  
Til feltsport anmodes deltagende idrætsforeninger om at medbringe BUSLET og stil-le 
den til rådighed for den samlede transport på stævnedagen.  
Navn på chauffør bedes angivet på tilmeldingsskemaet  
 
6. Tilmelding  
Sendes på mail til Henning Juhl FMI-F-UDHL01@MIL.DK   
Tilmeldingsfrist er mandag d. 27. august 2018. 
 
7. Stævneledelse og kontaktpersoner:  
Stævneledelse:  
 
Seniorsergent Jan Møller, JGKI  
Tlf: 7283 9081 eller 3091 7351  
Mail: jgk-fvbm@fiin.dk 
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DMI forbundsmesterskaber i Fodbold (ude) 2018  
Mesterskabet gennemføres onsdag og torsdag den 12.-13. september 2018.  
 
SENIOR A og SENIOR B afvikles onsdag og torsdag d. 12 - 13. september.  
Kvinder afvikles onsdag og torsdag d. 12 - 13. september.  
Oldboys og Veteran torsdag d. 13. september.  
 
Mesterskaberne gennemføres på Brønderslev Idrætscenter med Hjørring Garnisons 
Idrætsforening (HGI) som arrangør.  
 
1. Generelt  
Stævneformen samt spilletid vil afhænge af antal tilmeldte hold i de enkelte rækker.  
Der gøres opmærksom på, at idrætsforeninger kan tilmelde alle de hold, de ønsker, i de 
enkelte rækker.  
 
2. Tid  
Der er stævnestart onsdag d. 12. september ca. 1100 og start torsdag kl. ca. 0900. 
 
3. Rækker  
Der afvikles forbundsmesterskaber i følgende rækker.:  

- Senior A, gennemføres som 11-mands fodbold  

- Senior B, gennemføres som 7 mands fodbold.  

- Oldboys, gennemføres som 7-mands fodbold  

- Veteraner, gennemføres som 5 mands fodbold  

- Kvinder, gennemføres som 5-mands fodbold  
 
Antal deltager pr. hold er som følger.:  

- Et hold i 11-mandsrækken må bestå af op til 16 spillere samt en leder  

- Et hold i 7-mandsrækken må bestå af op til 12 spillere samt en leder  

- Et hold i 5-mandsrækken må bestå af op til 8 spillere samt en leder  
 
Alderskriterier for rækkerne fremgår af nedenstående skema: 

RÆKKER START RETDET ÅR MAN FYLDER DISPENSATION 
Senior A og B - ingen 

Yngre oldboys 27 år (fra årgang 91) Ingen 

Veteran 45 år ( fra årgang 73) 1 fra årgang 74 

Kvinder - Ingen 

 
5. Tilmelding  
Sendes på mail til Henning Juhl FMI-F-UDHL01@MIL.DK   
Tilmeldingsfrist er mandag d. 10. august 2018. 
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DMI forbundsmesterskaber i Triathlon og Duathlon 2018  
Mesterskabet gennemføres onsdag den 12. september 2018.  
 
Mesterskaberne gennemføres med udgangspunktet Johannesmindevej i Aalborg med 
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) som arrangør.  
 
1. Konkurrencediscipliner  
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.  
 
Holdkonkurrencen i triathlon og duathlon.  
De 3 bedste tider fra samme idrætsforening udgør et hold uanset klasse.  
 
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. 
 
2. Program  
Tentativt program:  
 
Tirsdag den 11 SEP  
Ankomst for overnattende deltagere, indkvartering.  
Praktiske oplysninger vil fremgå af programmet.  
 
Onsdag den 12 SEP  
Kl. 0930-1030 Ankomst og registrering.  
Kl. 1030 Stævneåbning.  
Kl. 1100 Svømning, triathlon.  
Kl. 1130 Start duathlon.  
Kl. 1330 Præmieoverrækkelse og afslutning.  
 
Stævnekontoret er placeret omkring rugbybanen for enden af Johannesmindevej.  
 
Programmet kan ændres i forhold til antal deltagere – og endeligt program vil tilgå forud for 
stævnestart. 
 
3. Tilmelding og betaling:  
DMI samarbejder med firmaet Run2u som tidtagnings leverandør.  
Individuel tilmelding via Run2u’s hjemmeside – sidste frist er torsdag d. 6. september 
2018.  
Ved problemer med tilmeldingen kontaktes Ib Stokkebye på mobil 25 52 13 17.  
 
 
 

HENNING JUHL 


