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Idrætsinformation 15/2017 
 

                                                                                                         
     27-04-2017 

 
Til 
JDRI medlemmer.  
  
Emne: 
DMI forbundsmesterskaber i flugtskydning 2017 
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaber i flugt-
skydning, der afvikles på Orenbjerg Flugtskydningsbane, Vordingborg 
 

07 – 08 JUN 2017 
 
med Idrætsforeningen Vordingborg Garnison (VGI) som arrangør. 
 
2. Konkurrencen gennemføres efter Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF) og DMI kon-
kurrencebestemmelser. 
 
3. Opmærksomheden henledes på, at kvindeligt personel indgår i konkurrence på lige 
fod med mandligt personel. 
 
4. Konkurrencen afvikles i 4 klasser: Mesterklasse, A-klasse, B-klasse, Veteranklas-se 
(for skytter der er fyldt eller fylder 50 år i stævneåret). 
 
5. Der afvikles holdkonkurrence i Mester-klassen, A-klassen, B-klassen og veteran-
klassen. 
 
6. INDKVARTERING OG TRANSPORT 
Indkvartering finder sted på Vordingborg Kaserne. 
Deltagerne sørger selv for transport. 
 
7. MEDLEMSKONTROL 
Der vil blive foretaget stikvis medlemskontrol, jf. ”Bestemmelser for DMI stævnevirk-
somhed” side 302 pkt. 2 og 3. 
Det anbefales derfor, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes med-
lemskab forinden fremsendelse af tilmeldingsskema. 
Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse, fratages evt. præmier. 
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8. KAMMERATSKABSAFTEN 
Kammeratskabsaften med fællesspisning afholdes onsdag aften 08 JUN på 
Vordingborg Kaserne. 
Pris for arrangementet er kr. 150,-. Som betales af JDRI.  
Tilmelding er bindende og betales kontant ved ankomst til banen. 
Eller indsættes på Konto. 0573 4399522137 Med oplysning om forening og antal. 
 
9. TILMELDING 
Sidste frist for tilmelding er 15 MAJ. 
Tilmeldingsblanket fremsendes på FIIN til: FMI-F-UDHL01@MIL.DK (Henning Juhl) 
 
10. STÆVNEPROGRAM 
Der vil forud for stævnet blive tilsendt deltagende idrætsforeninger stævneprogram in-
deholdende praktiske oplysninger. 
 
 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
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