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     20-03-2015 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
  
Emne: 
Indbydelse til Dansk Militært Idrætsforbunds mesterskaber i fægtning 2015. 
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til deltagelse i forbundsme-
sterskabet 2014, der afvikles 
 

TOR 07 – FRE 08 MAJ 2015 
 
På Gardehusarkasernen, med Slagelse Garnisons Idrætsforeningen (SLGI) som ar-
rangør. 
 
2. Konkurrencebestemmelser. 
Jf. ref. side 1701 - 1704. Med forbehold for mindre ændringer, fordi der sideløbende 
gennemføres Danish Military Open (DMO). 
Fægtere deltager på eget ansvar, dog skal fægtedragten som min. honorere 350-800 
N med godkendt sikkerhedsvest (800N). Er man i tvivl om ens fægtedragt opfylder 
kravene, kan man kontakte et medlem af fægteudvalget. 
 
3. Tentativ tidsplan. 
ONS 06 MAJ kl. 1400 Ankomst og indkvartering af fægteudvalg, dommere og hjæl-
pere samt evt. udenlandske gæster. 
 
TOR 07 MAJ kl. 0900: Seneste indskrivning/tilmelding til konkurrencen. 
TOR 07 MAJ kl. 0930 – 1700: Konkurrenceafvikling med efterfølgende kammerat-
skabsaften. 
 
FRE 08 MAJ kl. 0830 – 1600: Konkurrenceafvikling (fortsat) – med efterfølgende 
præmieoverrækkelse. 
 
LØR 09 MAJ kl. 0900: Udenlandske gæster afrejser. 
 
NB! Først efter alle tilmeldinger er modtaget, bliver det endeligt besluttet, hvorledes 
den individuelle- og holdkonkurrencen bliver gennemført. Som udgangspunkt bliver 
begge konkurrencer gennemført over to dage. 
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4. Forplejning. 
Forplejning vil generelt finde sted i cafeteriet på Gardehusarkasernen, i tilknytning til 
konkurrencestedet, vil der blive oprettet et udsalg. 
Torsdag aften arrangeres kammeratskabsaften, jf. tilmeldingsskema. Pris: ca. kr. 
150,00 (eksl. drikkevarer), som skal betales ved ankomst. Tilmelding er bindende. 
 
5. Indkvartering. 
Indkvartering mellem 07 og 08 MAJ bestilles jf. vedlagt tilmeldingsskema. 
 
 
HUSK: Cc til Hasse Blumensaadt (FIIN: FKIT-SSC01) og I V. Nielsen (IVNIELSEN 
@HOTMAIL.COM) og Bodil Grubak (FIIN: FSU-INFSJ21/Email: bo-
dil.grubak@gmail.com). 
Kun i elektronisk format – helst via FIIN således, at den er fremme senest ONS 29 
APR 2015 kl. 1200. 
 
 
6. TILMELDING. 
Tilmelding sendes til FMT-F-UDHL01 Henning Juhl, således at den er i hænde se-
nest tirsdag den 28. april 2015. 
 
 
 

 
Henning Juhl 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


