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KÆMPE OPRÅB TIL ALLE TJENESTEGØRENDE
MEDLEMMER.
Da jeg er vidende om, at snart alle på FSNKAR skal til at skifte
mailadresse atter engang, skal jeg anmode jer om at huske at melde jeres
adresseændring til mig, ellers mister i IFK Idrætsmeddelelser og resultater
i Orienteringsløb.
Hvis du har en @mil.dk adresse, så vær venlig at sende mig dit MA nr.
eller private mailadresse, når I skifter adresse næste gang.
Ved en af disse to adresser vil I altid kunne findes.

SEKRETÆRJOBBET I IFK ER STADIG LEDIGT
Da jeg efterhånden er ved at starte på det 8. år ind i pensionisttilværelsen er det snart på
tide, at en tjenestegørende overtager mit job som sekretær for IFK. Jeg har selvfølgelig
indvilliget i at varetage jobbet indtil bestyrelsen finder en ny. Men nu er der gået 7 år, og de
har stadig ikke fundet en. Derfor vil jeg ikke undlade at fortælle” JOBBET ER STADIG
LEDIGT”. Kontakt undertegnede eller IFK formand, hvis du har den fornødne tid, lyst og
lejlighed. Du skal være klar til at udsende ca. 40 Idrætsmeddelelser om året (en eller to
sider), samt kunne lægge dem ind på IFK hjemmeside.

DMI MESTERSKABER I MIL 5 KAMP
Efter gennemgang af resultatlisten for ovennævnte stævne, har jeg kunnet finde én
deltager fra IFK. Det er FLKS Chr. Hjortsø, der blev nr. 2 i C-rækken og nr. 9 generelt i alle
rækker.

HUSK - IFK MESTERSKABER I BADMINTON 2018: Se IM nr. 34
IFK Badminton udvalg har besluttet, at de lokale mesterskaber afholdes torsdag den 22. NOV
2018 i Ny gymnastiksal HW KAR. Planlagt afholdt 0800-1400. Der uddeles præmier efter
deltagerantal jf. IFK Policy Paper. Peter’s sidste badmintonstævne, som leder. Så NY skal
gerne findes.
Tilmelding til Peter N. Johansen kun på mail: hpjohansen@webspeed.dk inden 16. NOV
2018. Hvis du vil vide mere så kontakt Peter på 2830 1129 eller Palle Munk på 4031 3059.
HUSK at fortælle hvilken række du vil spille med i. Hvis du gerne vil spille double eller MIX
så fortæl dette, (og hvis du pt. ingen makker har), er det muligt at Peter eller Palle finder en
til dig.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

