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DMI MESTERSKABER I BADMINTON
Ovennævnte stævne afvikles 24-25. MAR 2020 i Frederikshavn Idrætscenter, Frederikshavn med Søværn
Idrætsforeningen Frederikshavn (SIFFRH) som arrangør. Praktiske detaljer om selve afviklingen er
beskrevet. Den 24. MAR bliver der afviklet kammeratskabsaften.
Der spilles i følgende rækker:
Senior single (A- og B-række), Senior double (A- og B-række), Old Boys single, Old Boys double
Veteran single, Veteran double, Super Veteran single, Super Veteran double, Master Class double
Dame single, Dame double, Mixed double, Mixed double old.
En række vil normalt kun blive gennemført, såfremt der er tilmeldt mindst 6 spillere/par fra mindst 3
foreninger. Suspension fra denne regel/overflytning til andre rækker besluttes af udvalgsformanden, når
tilmeldingerne er indgået. En spiller kan højst deltage i 2 rækker. Rækkerne skal i sådanne tilfælde være af
forskellig kategori, dvs. f.eks. ikke 2 singlerækker eller 2 herredoublerækker. Spillere fra 2 forskellige
idrætsforeninger kan ikke danne par. Dette gælder dog ikke Master Class double.
Kære badmintonspillere i IFK.
Jeg samler alle tilmeldinger. (fko-o-jocvo6@fiin.dk) De skal være mig i hænde senest den 2. marts 1600.
Så derfor send følgende til mig:
 Ønsker deltagelse ved Kammeratskabsaften.
 Ønsker Indkvartering mellem den 24. og 25. MAR.
 Grad – Fulde navn og Fødselsdato.
 Hvilken række ønsker du at deltage i?
 Hvad var din placering sidste år?
 Vil du gerne spille double? Hvem spiller du med?
 Hvis I mangler en makker til MIX eller Double, så meld dig til og noter X-makker, så skal jeg
se om jeg kan sætte jer sammen.
Når vi har overblik over truppen, arrangerer vi samkørsel.
Vi gennemfører en fællestræning den 9. marts klokken 1200-1400 i hallen (HW vil i dele det med jeres ENH
og ”få lov”)
Jeg vil gerne vide om i kommer til fællestræning. (skriv mail, eller mobil 61 66 98 03)
Med Badmintonhilsen: Allan Jydemand Mortensen

Dansk Militært Idrætsforbund Gruppemøde og Repræsentantskabsmøde
Ovennævnte mødevirksomhed foregår den 3. og 4. APR 2020 i Middelfart.
IFK må stille med 5 repræsentanter, hvorfor bestyrelsen ønsker at deltage med formand Simon
Rewers og måske et par stykker mere fra bestyrelsen. Men da der stadig er ledige pladser ønsker
IFK om der var nogle udvalgsformænd eller udvalgsmedlemmer der ønsker at deltage.
Mødet indebære ingen udgift for deltagelse, men der kan selvfølgelig heller ikke indtjenes noget
merarbejde.
Tilmelding til Formand Simon Rewers på 72 84 02 20, eller mail til: fko-o-j3a23@fiin.dk, eller gerne til
IFK Generalforsamling den 12. MAR 2020, kl. 0930 på KFUM.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

