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Idrætsinformation 11/2013 
 

                                                                                                         
     18-03-2013 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 
 Indbydelse til DMI forbundsmesterskaber i fodbold (ude) 2013.  
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed idrætsforeningerne til delta-
gelse i forbundsmesterskab i fodbold (ude) 2013.  
Stævnet gennemføres som et samlet stævne over 2 dage.  
Stævneformen samt spilletid vil afhænge af antal tilmeldte hold i de enkelte rækker.  
Der gøres opmærksom på, at idrætsforeningerne kan tilmelde alle de hold, de øn-
sker i de enkelte rækker.  
 
2. Stævnet afholdes den 14. – 15. maj 2013, med Ålborg Kaserners Idrætsforenin-
gen (AKIF) som arrangør.  
 
3. Der afholdes kammeratskabsaften den 14. maj på Ålborg Kaserne.  
Tilmelding til kammeratskabsaften og til indkvartering meddeles JDR idrætskontor i 
forbindelse med tilmelding. 
 
4.1. 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  
� Ældre oldboys, gennemføres som 7-mands fodbold  
� Veteraner, gennemføres som 5 mands fodbold  
� Kvinder, gennemføres som 5-mands fodbold  
 



 2
5. Antal deltagere pr. hold 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. 
 
 
6. Alderskriterier / startret for rækkerne fremgår af nedenstående skema:  
 
 
Række  Startret det år man fyl-

der  
Dispensation  

Senior A og B  -  ingen  
 

Yngre Oldboys  27 år (fra årgang 86)  Der må anvendes 2 spille-
re fra årgang 87  
 

Ældre oldboys  37 år (fra årgang 76)  Der må anvendes 2 spille-
re fra årgang 77  
 

Veteran  47 år (fra årgang 66)  Der må anvendes 1 spiller 
fra årgang 67 
  

Kvinder  -  Ingen  
 
 
4. Tilmelding  
Tilmelding foretages på mail eller telefon til JDR Idrætskontor: 
MAIL: JDR-IDRHJ 
Telefon: 96 130 268 
 
således at de er fremme senest: 
 

Tirsdag 16. april 2013 kl. 1200. 
 
 
 
 

Henning Juhl 
chefsergent 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
 
 
 
 
 

 
 
 


