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Idrætsinformation 01/2018 
                                                                                                         

     19 JAN 2018 
Til 
JDRI medlemmer. 
 
Emne: 
Indbydelse til DMI 100 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE i Region SYDØST 2018. 
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til 
 
Forbundsmesterskaberne i indefodbold 
Forbundsmesterskaberne i badminton 
Forbundsmesterskaberne i håndbold og 
Forbundsmesterskaberne i volleyball 
 

Torsdag den 05.april 2018 
I Fredericia Idrætscenter 

 
med Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) som arrangør. 

 
2. Indefodbold: 
 
A. Stævneformen samt spilletid vil afhænge af antal tilmeldte hold. 
En række gennemføres kun såfremt der er tilmeldt mindst 5 hold. 
 
B. Der forventes holdledermøde kl. 08.45 

 
C. Der afvikles forbundsmesterskaber i følgende rækker: 

• Senior. 

• Kvinder. 

• Oldboys. 

• Veteraner. 
 
D. Antal deltagere pr. hold.: Et hold må bestå af op til 7 spillere samt en leder. 
 
E. Alderskriterier/start ret for rækkerne fremgår af nedenstående skema: 
 
Række Start ret det år man fylder 
Senior - 
Oldboys 27 år (fra årgang 91) 
Veteran 45 år (fra årgang 73) 
Kvinder - 
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F. Yderligere oplysninger om indefodbold kan fås ved henvendelse til Jens V. Niel-
sen ST/2BDE tlf.: 2555 6730 (mellem 0800-1200, ikke onsdag), FIIN: 2BDE-G4-11 
eller mail: nielsen@godmail.dk 
 
3. Badminton: 
 
A. Der spilles i følgende rækker: 
    Senior single (A- og B-række) 
    Senior double (A- og B-række) 
    Old Boys single/ Old Boys double 
    Veteran single/ Veteran double 
    Super Veteran single/ Super Veteran double 
    Master Class double 
    Dame single/ Dame double 
    Mixed double/ Mixed double old 
 
B. En række vil normalt kun blive gennemført, såfremt der er tilmeldt mindst 6 spille-    
    re/par fra mindst 3 foreninger. Suspension fra denne regel/overflytning til andre    
    ræk-ker besluttes af udvalgsformanden, når tilmeldingerne er indgået. En spiller  
    kan højst deltage i 2 rækker. Rækkerne skal i sådanne tilfælde være af forskellig  
    kategori, dvs. f.eks. ikke 2 singlerækker eller 2 herredoublerækker. Spillere fra 2  
    forskellige idræts-foreninger kan ikke danne par. Dette gælder dog ikke Master  
    Class double. Stævnet afholdes med fjerbolde. Forbundet giver indtil 2 bolde pr.  
    kamp. 
 
C. Idrætsforeningerne kan normalt kun tilmelde 5 spillere/par i hver række. Vi prøver i  
    år at lave fri tilmelding, men forbeholder os ret til at lave et ”cut” af hensyn til bane- 
    kapacitet og tidsplan for stævnets gennemførelse. Den indbyrdes styrkerækkeføl 
    ge mellem de enkelte spillere/par i hver række skal fremgå af tilmeldingslisten. 
 
Tilmeldingen skal indeholde følgende informationer om den enkelte spiller: fød-
selsdato, grad, fulde navn samt tidligere placering og evt. civil spillerstatus. 
 
De to sidste informationer kan eksempelvis anføres således: Nr. 2 HD 16, Jyl-linge 
serie 3. 
 
Da disse informationer skal bruges i forbindelse med seedningen, er det væ-sentligt, 
at de er så fyldestgørende som muligt. Ved seedningen, vil der blive tilstræbt så stor 
en spredning som muligt, af de stærkeste spillere. 
 
D. Yderligere oplysninger om badminton kan fås ved henvendelse til 
     Knud Petersen, tlf.: 41217501 eller mail: kp@rvsb.dk. 
 
 
4. Håndbold: 
 
A. Der gennemføres forbundsmesterskaber for dame- og herresenior samt mix- 
    række. 
    DMI håndboldudvalg opfordrer idrætsforeningerne til at tilmelde hold i alle rækker. 
    Opmærksomheden henledes på at det jf. DMI love og bestemmelser er tilladt at 
    danne hold, bestående af spillere fra flere nærliggende idrætsforeninger. 
 
B. Idrætsforeningen kan tilmelde mere end èt hold i hver række 
 
C. Spilletid og antal kampe vil blive tilpasset i forhold til antal tilmeldte hold. 
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D. Yderligere oplysninger om håndbold kan fås ved henvendelse til Niels E. 
    Mogensen, FIIN; IGR-1BN102 tlf.: 7282 5112 
 
5. Volleyball: 
 
A. Der gennemføres forbundsmesterskaber for herrer og mix-hold. 
    I Mix-rækken spilles med minimum 2 damer på banen samtidig. 
 
B. Der er fri tilmelding af antal hold i begge rækker. 
 
C. Yderligere oplysninger om volleyball kan fås ved henvendelse til Peter Hansen 
     FIIN: FTS-O-JDL004, tlf.: 4171 0596 
 
6. Indkvartering. 
Indkvarteringsønsker meldes if. med tilmelding. 
 
7. Økonomi. 
Idet stævnet er kategori C-arrangement, er det ensbetydende med at der kan an-
vendes arbejdstid til deltagelse i arrangementet, efter chefens bestemmelse. Udgifter 
konteres under anvendelse af eget ordrenummer. 
 
 
 

TILMELDING sendes til FMI-F-UDHL01@MIL.DK Henning Juhl 
 

sidste frist for tilmelding er mandag 26. FEB kl. 1200. 
 
 
 
Program/spilleplan påregnes at tilgå deltagende idrætsforeningerne i uge 12/2018. 
 
 
 
 

Henning. S. Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


