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INDBYDELSE TIL DMI MESTERSKABER I FALDSKÆRMSSPRING
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaber i
FALDSKÆRMSUDSPRING den 09. til 11. MAJ 2017, på Lolland Falster Airport, med Slagelse Garnisons
Idrætsforening(SLGI) som arrangør.
Discipliner:
- Individuel præcision, klasse 1 (forbundsmesterskab). Over 300 spring.
- Individuel præcision, klasse 2. Under 300 spring.
- Individuel præcision, klasse 3. Skærme under 250 ft2.
- Holdpræcision (forbundsmesterskab).
Krav til springere: For at kunne deltage i DMI præcision skal man have aflagt stabilitetsprøve samt kunne
gå uden hopmester. Endvidere for deltagelse i formationsspring, skal man være godkendt til dette.
Tilmelding skal ske senest mandag den 24. april, gerne før, til SSG Morten Nyrum på mail
aftc-uoe014@mil.dk, eller mobil 40 80 21 78
HUSK som altid, DU SKAL være medlem af IFK for at kunne deltage.

IFK GENERALFORSAMLING
IFK generalforsamling der foregik på KFUM Soldaterhjem torsdag den 16. marts, havde ikke den større
bevågenhed blandt IFK’ s godt 1300 medlemmer, og 19 forskellige udvalg. Dette kan tolkes både positivt
og negativt. I hver fald kunne Jan Nielsen på formandens vegne kun byde velkommen til 12 deltagere.
Negativt i den forstand, at man ikke rigtig har tid til at være med, ens hverdag er for travlt?
Positivt i den forstand, at IFK bestyrelse gør det godt nok, alle medlemmerne får den nødvendige viden om
hvad der rører sig, det være sig gennem Idrætsmeddelelser, Hjemmeside og Idrætsportal. Medlemmer ved
hvor de skal henvende sig, får at få støtte til diverse aktiviteter.
IFK Bestyrelse håber meget på det positive.
Efter Jan Nielsen oplæste FM beretning for året 2016, gennemgik kassereren Jørn Uffe Dam regnskabet
og budgettet for 2017. Alt blev godkendt. Der var igen forslag fra medlemmerne, og kun bestyrelsens
forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Revisor og revisor suppleanter.
IFK bestyrelse forslog ny kontingent på 17 kr. og 17 øre pr. måned for tjenstgørende personel der betaler
via løn. Kontingentet for øvrige medlemmer der betaler via bankoverførsel er 220 kr. for medlemmer under
60 år, og 110 kr. for medlemmer over 60 år.
Beslutninger herved træder i kraft med det samme, dog vil alle øvrige medlemmer først erkende det i 2018,
hvorimod tjenestegørende personel vi kunne se det ved løntræk i APR måned.
Valg til IFK bestyrelse ser således ud:
Forman KN Simon Rewers Hansen
2017 – 2019
Næstformand SSG Jan Nielsen
2017 – 2019
Kasserer OS Jørn Uffe Dam
2017 – 2019
Bestyrelsesmedlem SG Berit Elbæk Christensen
2017 – 2019
Bestyrelsesmedlem OS Jonas Stensdal Klitte
2017 – 2019 (nyvalgt) i stedet for Jannik V. Henriksen
1. Suppleant FOKS Eva Charlotte Lenchler
2017 – 2019
Revisor SSG Tina Rasmussen
2017 – 2019
Revisor suppleant OASS Inger Johansen
2017 – 2019
Sekretær: Stadig ingen fundet, (pt. varetager Ole jobbet som fg.)
IFK byder velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Jonas S. Klitte, og STOR TAK til Jannik for
flere års arbejde i bestyrelsen, og i udvalg.
Denne IM har 2 sider

Under eventuelt: Foreslog flere af deltagerne at IFK laver et mere målrettet ”hand out” om IFK’s virke, og
hvordan man kan blive medlem af IFK og få en evt. støtte til sin idræt,(det arbejde bestyrelsen videre på).
Formandens beretning vil blive lagt på IFK hjemmeside.

INDBYDELSE TIL DMI PRØVSTÆVNE I PETANQUE.
Det er med stor glæde Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup (IFS) byder deltagerne til Dansk
Militært Idrætsforbunds Invitationsstævne i Petanque velkommen.
IFS har bestræbt sig på at arrangere en fair og spændende konkurrence, hvor både det sportslige og
sociale gennemføres fra samme stævneplads. Det er første gang der afvikles et Petanque stævne under
DMI. Det bliver derfor et prøvestævne som IFS står for. Derfor er det vigtigt at der støttes op om
arrangementet, især vil det glæde os hvis veteranerne ser det som en mulighed for at mødes.
Vi håber at I alle vil få nogle gode oplevelser under stævnet, velkommen.
Tidsplan: Mandag den 8. MAJ 2017
Seneste tilmelding på stævnepladsen kl. 0915.
Instruktion for stævnet kl. 0945. - Spillestart kl. 1000. - Sluttidspunkt kl. 1600.
Præmie overrækkelse kl. 1615. - Stævne afslutning kl. 1630.
Spilleform:
Double med fast makker. Har du ikke en makker, så tilmeld dig og vi finder en makker.
Spillesystem: SWISS SYSTEM (Den lige kamp).
På stævnepladsen er der max. 20 baner, så der kan max være 80 spillere (hurtig tilmelding).
IFS har extra petanque kugler som kan lånes.
Spillested:
Der spilles på Petanque banerne i Haderslev adressen er: Stadionvej 5 6100 Haderslev.
Tilmelding til undertegnede på mail, senest torsdag den 20. april 2017.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

