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FORSVARETS MESTERSKAB I ADVENTURE RACE
Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Militær Fysisk Træning indbyder hermed til Forsvarets
Mesterskab i Adventure Race lørdag den 23. september 2017.
Mesterskabet afvikles for tredje år i træk i samarbejde med Dansk Adventure Race Union og i år i rammen
af:
DM DELTA/Vejle Idrætshøjskole ADVENTURE RACE
Udgangspunktet er således Vejle Idrætshøjskole hvor racet afvikles i terrænet omkring Vejle. Forsvarets
Mesterskab afvikles på alle distancer; Fighter-, Challenge -og Masterdistancen for 3 mands hold,
henholdsvis herre-, dame- eller mixhold. Det officielle Danmarksmesterskab afvikles kun på Masterdistancen med start allerede den 22. september 2017.
Bemærk ved tilmelding til Forsvarets Mesterskab er der flg. særlige kriterier:
Holdnavnet skal være enhedsrelateret – eksempelvis Team CMT (Center for Militær Fysisk Træning)
Efter holdnavnet anføres hvilken distance man ønsker at stille op i – eksempelvis Team CMT/Challenge.
Holdets navne skal efterfølges af Jeres MANR - eks. Jens Jensen/- 123456.
På den måde har arrangøren mulighed for at kontrollere om holdet repræsenterer Forsvaret og ligeså
synliggøre hvilket tjenestested holdet repræsenterer. Bemærk, at såfremt holdet ikke kan finde tre
deltagere fra eget tjenestested, er det tilladt at lade holdet bestå af minimum to deltagere som
repræsenterer eget tjenestested og én deltager fra et andet tjenestested.
Alle tre skal være ansat i Forsvaret og have et MANR.
Tilmelding til Jan Nielsen HW-LAMSAV001, mobil 20837169, senest den 6. SEP kl. 12:00

DANMARKS OG FORBUNDSMESTERSKAB I FELTSPORT
DMI indbyder herved til DM og FM i Feltsport 2017. Stævnet afholdes i Oksbøl tirsdag den 10. oktober,
med Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør.
Feltsport består som sædvanlig af 5 discipliner, nemlig Pistol feltskydning, Afstandsbedømmelse,
Kortlæsning, Håndgranat kast og Orienteringsløb. Pistol kan lånes ved arrangørerne.
Klasser:
HA – HB – YOB+35 – ÆOB+45 – VET 1+55 – VET 2+65, DA – DB – OG+35.
FM for hold i ÆOB- og VET- klassen afvikles som én konkurrence, idet deltagerne indgår med deres
resultat uanset, om de deltager i ÆOB- eller VET- klassen. FM for hold i DA-, DB- og OG - klassen afvikles
som én konkurrence, idet deltagerne indgår med deres resultat uanset, om de deltager i DA-, DB- eller OG
- klassen
Tilmelding til Jan Nielsen HW-LAMSAV001, mobil 20837169, senest den 22. SEP kl. 12:00

FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT
Dette stævne afvikles onsdag den 4. OKT, med Helikopter Wing Karup som arrangør, i skov og terræn i
nærheden af FSN Karup. Terrænsport består af Punktorientering, Orienteringsløb, Håndgranatkast og evt.
løbe strafrunder. Stævneleder Jørn Svensen HW, Banelægger Jan Nielsen HW.
Indbydelsen er ikke udkommet endnu, men HUSK at sætte X i kalenderen for denne dato.
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