xx. JAN

IDRÆTSFORENINGEN
Flyvestation Karup
24. SEP 2018

IDRÆTSMEDDELELSE 32.
IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dmif.dk

POLITI`S MTB SOMMER CUP 4 AFD. D. 18-09-2018

IFK havde 4 mand med til denne 4. afdeling af Politiets sommercup for MTB ryttere. Der var 2 mand
der stillede op i Klasse 2, det var Thomas Stoldt og Niels Wraae – og 2 mand der stillede op i
begynderklassen, det var Thomas Baumann og Danny Sørensen. På billedet ses de 4 gutter.

INDEFODBOLD FHIF turnering i Haderup og Feldborg Hallerne
hvor der spilles i følgende puljer:
* Herresenior: Pulje A, B, C,D, E og F (på håndboldmål)
* Damesenior: Pulje A, B og C (på håndbold mål)
* Oldboys: Pulje A, B og C (på håndbold mål)
* Oldboys +50 Pulje A (på håndboldmål)
Oldboys skal være fyldt 34 år senest den 1. november 2018.
Oldboys +50 skal være fyldt 50 senest den 1. november 2018. I denne række gives der dispensation
til en spiller under 50 år. Ved tilmeldingen!
Alle spillere skal være fyldt 16 år senest den 15. januar 2019.
Holdene skal bestå af max. 8 spillere og der udfyldes holdkort der gælder hele turneringen! Hver
spiller må kun spille på ét hold.
Turneringen afvikles fredage og lørdage i perioden 16. november 2018 til 19. januar 2019 og holdene
spiller minimum 3 kampe pr. kampdag.
Tilmeldingsgebyret udgør 1200 kr. (som IFK betaler) og inkluderer i år kampprogram til samtlige
spillere. Der betales på Mobil Pay nr. 92386 ved tilmelding, med oplysning om holdets navn . Alle
hold er sikret 14 kampe og der er pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver pulje.
Tilmelding og eventuelle yderligere oplysninger om turneringen sker ved henvendelse til:

Fodbold udvalg: Jonas Stensdal Klitte aftc-ugb-101@mil.dk mob: 22 944 508, senest 1 OKT.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

