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DMI BADMINTON
Mesterskabet spilles i følgende klasser: Herre A, single og double, Herre B, single og
double, Veteran (45) single og double, Super veteran (55) single og double. Master Class
(62) kun double. Dame single og double, MIX double (ingen alders begrænsning) MIX
double OLD (35).
Tilmelding til Allan J. Mortensen på mail: allaniirak2@hotmail.com senest 21. FEB. Oplys
dit MA nr., Navn, fødselsdato, Hvad række du vil spille i, og om du vil spille double også.
Samt dit mobil nr. Udvalget prøver på at lave samkørsel, hvis du vil vide mere kontakt Allan
på 6166 9803 eller 728-40220.

DMI CROSS COUNTRY
Mesterskabes løbes i følgende rækker: Herre A, Herre B, Yngre OB (35), Ældre OB (45),
Herre Master (55) og Herre Grand Master (65), Kvinder A, Kvinder Yngre OG (35), Kvinder
Ældre OG (45), Kvinder Master (55). Og Herre Værnepligtige. I alle rækker løbes der også
stafet for 2 personer. Løberuten ligger mellem 4,4 og 5 km.
Tilmelding til Mads P. Rahbek på mail: FKO-F-NST104@mil.dk, senest den 14. MAR. Oplys
MA nr., Navn, fødselsdato, hvad række du vil løbe i, og dit mobil nr..
Udvalget prøver på at lave samkørsel, hvis du vil vide mere kontakt Mads på 728-11602.

DMI BORDTENNIS
Prøvestævnet gennemføres torsdag den 28. marts 2019 i Nørresundby Idrætscenter. Bordtennis blev
nedlagt som DMI forbundsmesterskab i 2015 efter nogle år med aflysninger pga. få tilmeldinger. Her fire år
efter, så forsøger vi igen og håber på en god respons fra jer alle. Man skal ikke ”stå i klub” eller være fra
Kina for at deltage. Prøvestævnet bliver gennemført med en single- og holdturnering i et antal reducerede
rækker. Det er fortsat i overvejelserne, om doublekampene fra holdturneringen kan afgøre et doublemesterskab.
Der oprettes en ”Invictus bordtennis række”, der ikke kræver medlemskab af DMI. Rækken er tilegnet
veteraner fra missionerne, der har pådraget sig fysiske eller psykiske skader. Vi håber, at foreningerne vil
være behjælpelige med at udbringe budskabet lokalt til denne målgruppe.

Mesterskabet spilles i følgende rækker: Herre A, single, Herre B single, Herre Hold. OB/VET
single, OB/VET Hold. Dame single, Dame Hold. Invictus single, Invictus Hold.
Tilmelding til: Simon Rewers Hansen på mail: FKO-O-J3A23@mil.dk, senest den 21. FEB.
Oplys dit MA nr., Navn, fødselsdato, Hvad række du vil spille i, og om du vil spille double
også. Samt dit mobil nr. Simon prøver på at lave samkørsel, hvis du vil vide mere kontakt
Simon på 6133 2980 eller 728-12338.
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