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IFK GOLFSPILLERE SPILLER FØRSTE MATCH I 2021
Mandag den 19. APR, var der samlet ikke mindre end 33 IFK golfspillere i Søhøjlandet for at spille
den første match. Vejret var flot, høj sol og 15 grader, og kun lidt blæst. Se flotte resultater.
Desværre i disse corona-tider var der ikke mulighed for at samles efter spillet, så
præmieoverrækkelse må vente til måske den 6. MAJ, hvor næste match spilles på Viborg Golfbane
med første start kl. 10:00.
Resultatet af marchen blev:
A-rækken 15 spiller:
B-rækken 18 spiller
Nr. 1 Jørgen Møller
42 point
Poul K. Andersen
39 point
Nr. 2 Paul Erik Sørensen
39 point
Jesper Storhøj
39 point
Nr. 3 Kim Rasmussen
36 point
Ole N. Andersen
36 point
Nr. 4 Jørgen Villy Jarsskov
36 point
Tom Houmann
34 point
Nr. 5 Christian Willer
35 point
Hans J. S. Rahbek
34 point
Nærmest flaget Hul 7 og hul 14 blev Lasse Søgaard på begge huller.
Øvrige resultater kan se på Golfboks.

HUSK tilmelding til næste match i Viborg via Golfboks. Deadline er 29 APR kl. 12:00

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling og 2.
afdeling af DPIF Jubilæums Cup 9. og 10. juni 2021 i Stjær
Der køres i følgende klasser i både linjeløbet og enkeltstarten:
Damer, åben for alle og afvikles som mesterskab
Klasse 4, alle som i 2021 fylder 60 år eller ældre
Klasse 3, alle som i 2021 fylder 50 år og t.o.m. 59 år
Klasse 2, alle som i 2021 fylder 40 år og t.o.m. 49 år
Klasse 1, alle som i 2021 fylder 21 år og t.o.m. 39 år
Mesterskabsklassen, er åben for alle og afvikles som mesterskab
Motions- og begynderklasse for kvinder og mænd – kun linjeløb Enkeltstarten afvikles på en 24 km
rundstrækning med start og mål på Vesterbro i Stjær. Ruten er både lettere kuperet og teknisk
udfordrende. Den byder på 214 højdemeter, og der kan blive brug for den store og den lille klinge, da der
både er stigninger, nedkørsler og rundkørsler. Især vil jeg fremhæve nedkørslen mod Høver, hvor
hastigheden nemt kan ramme 70-80 km/t, ligesom de 4 rundkørsler i Harlev udfordrer svingteknikken.
Rytterne anbefales at disponere med kræfterne, da man ca. 3 km før rammer en længere stigning med en
gennemsnitsstigning på 6 %.
For at downloade ruten til cykelcomputeren - klik på nedenstående link eller kopier det ind i din browser:
http://www.strava.com/routes/22070554
Stævnekontor og parkering:
Stjær Boldklub, Vesterbro, Stjær. Stævnekontoret er åbent for nummerudlevering, således:
09. juni fra kl. 1100 - 10. juni fra kl. 0900
Tilmelding og betaling til løb og spisning:
Prisen for deltagelse i cykelløb:
150 kr. pr. løb + evt. onlinegebyr.
Prisen for spisning den 9. juni:
150 kr. Prisen for spisning den 10. juni: 150 kr.
Tilmelding til både løb og spisning via www.run2u.dk senest fredag den 4. juni 2021:
Kontakt til arrangør:
Per Bennekov, mail pfb001@politi.dk
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com Fg. Sekretær. Mob: 2990 4811

