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IFK’S GOLFUDVALG HAR AFVIKLET 1. MATCH I HJARBÆK
IFK Golfudvalg afviklede 1. match om IFK Mesterskab i Hjarbæk Golfklub den 5. maj.
18 spillere var tilmeldt til dage, og alle fik en god oplevelse på den dejlige golfbane, og så i
godt vejr. Resultaterne blev:
A- Rækken spillere med HCP under 18 og
B-Rækken spillere med HCP over 18.
Nr. 1. Kim Rasmussen
32 point
Nr. 1. Niels S. Borup 39 point
Nr. 2. Søren Bjerre Basse
32 point
Nr. 2. Tom Houmann
34 point
Nr. 3. Niels LIN Sværdborg
32 point
Nr. 3. Kai Hesselberg 31point
Nærmest Hul 4: Jørgen Jarsskov 7 meter. Nærmest hul 11: Tom Houmann 49 cm

Næste Match er i Viborg den 19. maj. Tilmelding er åben i Golfboks.
Idrætsforeningen FSNKAR inviterer hermed alle golfspillere fra
Forsvaret til den 15. årlige afvikling af ”Værnenes Match”
Mandag den 19. juni. Gunstart kl. 10:00 i Silkeborg Ry Golfklub (Silkeborg banen).
Matchform:
Værnenes Match gennemføres som en stableford holdmatch (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet), hvor
alle scorer tæller og vinderen er det værn med den bedste gennemsnitsscore.
Af hensyn til gennemsnits udregningen, skal minimum 6 spillere fra et værn gennemføre matchen, for at
kunne gøre krav på pokalen. Sideløbende afvikles individuel stableford konkurrence.

Tilmelding er bindende og foretages enkeltvis ved at overføre 400,00 kr. til nedenstående
konto: Reg. nr. 7644 konto. nr. 7503533
HUSK: I forbindelse med betalingen at angive: DGU nr., fulde navn, samt telefon nr.
Send evt. mail til: khr69@live.dk - Kontant betaling på matchdagen accepteres ikke.
Sidste tilmeldings - og betalingsfrist er fredag den 9. juni.

DMI MESTERSKAB I FODBOLD UDE
IFK har den 4 og 5. maj deltaget i DMI mesterskaber i fodbold, med 2 hold, et SEN B og et OB hold.
Jonas fortæller følgende:
Vi tog afsted til Brønderslev (30 km nord for Aalborg, hvor AKIF var arrangør af DMI forbundsmesterskaber
i udendørs fodbold).
Vi var 10 SEN B og 4 OB spillere. (Til at starte med havde 12 OB spillere givet tilsagn om at deltage???).
Første kamp for SEN B var mod AKIF og var præget af blæst og manglende opvarmning. Folk var lidt
stivbenede. Som kampen skred frem hjalp det dog (ikke blæsten).
Vi kommer foran 1-0 på hårdt forarbejde af Martin og en stensikker scoring af Pernille.
Kort før tid sender vi de tre udskiftere over for at hjælpe OB holdet. Vi bliver presset hårdt i bund på grund
af blæsten og må desværre indkassere et mål så kampen ender 1-1.
Anden kamp var mod ISG som førte 2-0 i deres første kamp og endte med at smide den sikre føring og
spille 3-3. Vi vidste derfor at vi skulle lade dem komme foran 2-0 og så kunne vi tage dem.

Denne IM har 2 sider

Det lykkedes os at holde taktikken. Bagud 0-2 kommer vi foran 3-2 inden pausen. Udlignings til 2-2 var et
flot mål af Martin hvor han fra egen banehalvdel sender den over keeperen og helt op i hjørnet. Scoringen
til 3-2 står jeg selv for og er sat ind direkte på frispark.
Pernille lukker og slukker i anden halvleg med målet til slutresultatet 4-2. Igen viste Pernille at hun er
stensikker så når chancen er der.
Den tredje kamp vinder vi 3-0 over Vordingborg uden kamp og så var SEN B færdig med torsdagen
program. De fine resultater smittede af på humøret resten af dagen.
Næste morgen stod den så på de sidste tre kampe. Desværre udviklede det sig sådan at IFK fik lidt
gummiben og måtte køre hjem med en placering uden for podiet. Er hak over tuden da drømmene troede
på mere. Men vi vender stærkt igen til september 2018, hvor DMI fejrer 100 års jubilæum med et samlet
stævne for Duatlon, Triathlon, Golf og Fodbold.
OB spillerne ville ikke give op, og lånte i de første kampe spillere fra B - holdet. I nogle kampe tabte de 3-0
med vilje, idet de måtte låne spillere af modstanderne for at kunne spille. Lidt meget ærgerligt, at folk
melder sig til, og dernæst melder afbud, i samme uge og dagen før man skal spille. Ja selv på afrejsedagen er der afbud.
På billedet mangler jeg selv og de 4 OB spillere. Fra venstre er Emil R (VFK), Pernille (Flyverskolen),
Emil M, Simon, Alexander, Peter, Martin (alle AFTC), Oliver (HW) og Jesper (VFK).

Årets første Biathlon Orienteringsstævne afviklet.
DM/DMI mesterskab i Biathlon Orientering afvikles normalt i april måned og er således det første
stævne i kalenderen. Men i 2017 manglede en arrangør, så IFK'erne Carsten Helligsø og Lennart
Kristiansen tog som konsekvens af dette initiativ til at gennemføre et lille træningsstævne på den
klassiske distance med udgangspunkt i den militære skydebane i Skive og løb i Skive Plantage og
øvelsesterrænet.
26 tog denne kærkomne udfordring op, heraf 10 IFK'ere. Disciplinerne var 2 km punktorientering
med 6 poster, 4 mulige orienteringsløb mellem 4 og 9 km samt afsluttende skydning med 10
liggende og 10 stående skud.
Stor tak til Carsten og Lennart for initiativet, alle forberedelserne og ikke mindst gennemførelsen.
Stævnet var primært rigtig god træning og resultaterne for de fleste sekundært. For enkelte var en
sådan konkurrence noget nyt, men alle fik en god oplevelse i det strålende forårsvejr.
Resultater kan ses på Biathlon Orientering, Danmark - Skive 30 APR
Så er vi i gang og næste konkurrencetræning er deltagelse i politiets skydemesterskaber i Viborg
den 10. maj, dog er disciplinen her "kun" alm. løb og skydning = sommer biathlon.
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