
 
               JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING  

                 Dragonkasernen 1  
7500 Holstebro 

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

                                              www.jdri.dk  

 

 

Idrætsinformation 13/2015 
 

                                                                                                         
     20-03-2015 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
  
Emne: 
DMI forbundsmesterskaber i faldskærmsudspring i perioden 11.-13. MAJ 2015. 
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaber i 
FALDSKÆRMSUDSPRING den 11. – 13. MAJ 2015, på Lindtorp Flyveplads, med  
 

Jyske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) som arrangør. 
 
2. Discipliner: 
- Individuel præcision, klasse 1 (forbundsmesterskab). Over 300 spring. 
- Individuel præcision, klasse 2. Under 300 spring. 
- Individuel præcision, klasse 3. Skærme under 250 ft2. 
- Holdpræcision (forbundsmesterskab). 
- Formationsspring (forbundsmesterskab). 
 
3. Krav til springere: For at kunne deltage i DMI præcision skal man have aflagt 
stabilitetsprøve samt kunne gå uden hopmester. Endvidere for deltagelse i formati-
onsspring, skal man være godkendt til dette. 
 
4. Program: 
Søndag: 1800- Mulighed for indkvartering på Dragonkasernen. 
10. MAJ 
 
Mandag: 09:30 – 10:00 Møde, registrering, Lindtorp Flyveplads 
11. MAJ: 10:00 – 11:00 Velkomst og stævneåbning. 
               11:00 – 11:15 Briefing, lodtrækning og klargøring til konkurrence. 
               11:15 – 21:00 Konkurrence. 
 
Tirsdag: 08:00 – 21:00 Konkurrence fortsat. 
12. MAJ: 
 
Onsdag: 08:00 – 15:00 Konkurrence fortsat. 
13. MAJ:15:00 – 16:30 Afslutning præmieoverrækkelse mv. 
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5. TILMELDING. 
Tilmelding sendes til FMT-F-UDHL01 Henning Juhl, således at den er i hænde se-
nest torsdag den 30. april 2015. 
 
6. Praktiske oplysninger: 
Indkvartering finder sted på Dragonkasernen. Der er sengelinned på stuerne -
henvendelse i hovedvagten angående indkvartering. 
Der er mulighed for at underbringe med eget telt eller campingvogne på Flyveplad-
sen. 
 
Der kan købes forplejning på pladsen. 
 
Den enkelte springer har selv ansvaret for at faldskærmsjournaler og certifikater er 
gyldige ved stævnestart, stikprøvevis kontrol vil/kan ske på mødedagen. 
 
Deltagerne anmodes om at sætte sig ind i reglerne for DMI-faldskærmsudspring. 
Disse fremgår af KAP 12, under ”Love og bestemmelser” på DMI hjemmeside: 
www.dmif.dk 
 
Foreningshold der skal springe FS, må stille op med deres egen videomand (kan 
være civil). 
 
Fly til DMI 2015 2x cessna 182 + Caravan 
Træning fra Cessna 182 muligt i perioden 09.-10. maj for egen regning. 
Der vil være mulighed for at springe på Lindtorp efterfølgende som fun eller som del-
tager ved DFU – OPEN 15 for egen regning. Bemærk at der herunder er Cessna 
182TRG, Caravan 208A og Skyvan. 
 
Medlemskab af DMI og idrætsforening vil blive kontrolleret. 
Eventuelle spørgsmål til stævnet kan stilles til Jan Agger: 1bde-g3-j10@mil.dk 

 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


