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RESULTATER AF ALHEDELØBET
Alhedeløbet der blev afviklet onsdag den 24. maj havde 207 deltagere, der i blandt 6 m/k fra IFK.
4,3 km Damer: Rikke Søby 24:48 – 4,3 km Herrer: Thibaut Gilbert 24:50 – 7,1 km Herrer: Kim Emborg
36:22 – 12 KM Herrer: Hans P. Rosholm 49:19 – Halv marathon Herrer: Nr. 2 Mads Rahbek 1:29:49
og Bjarne Skov Sørensen 1:37:27
Resultatlisten kan findes på www.karupok.dk

IFK MESTERSKABER I FLUGTSKYDNING
Ovennævnte mesterskaber der blev afviklet på banerne i Grove onsdag den 31. MAJ, foregik i et
forfærdeligt stormvejr. Det fremgår nok også af det dårlige fremmøde og de helt skide dårlige
resultater.
Jagt skydning. alle skyder til 24 duer.
Mesterklassen: 1. Tom Houmamn 20/26, 2. Ulf Giese 19/26, 3. Thure Krarup 18/24, 4. Bjarne Larsen
18/25, 4. Uffe Dam 18/25, 6. Peter Bay 17/24, 7. Peter Frandsen 16/25, 8. Buller 16/27, 9. Peter Dragsbæk
15/25 og 10. Svend Erling Nielsen med 12/28.
A klassen: 1. Niclas W 16/24, 2. Richart Riisgaard 16/26, og 3. Anders Elmholt med 13/25.
B Klassen: 1. Eskild Eskildsen med 13/27.
Jæger klassen: 1. Anders Bonde 17/26 og 2. Søren Degn med 15/26.
Sporting hvor alle skyder til 25 duer.
Sporting: 1. Tom Houmann 20, 2. Uffe Dam 19, 3. Ulf Giese 19, 4. Peter Bay 19, 5. Peter Dragsbæk 18, 5.
Thure Krarup 18, 7. Bjarne Larsen 17, 8. Svend Erling Nielsen 17, 9. Peter Frandsen 15, 10. Søren Degn
14 og 11. Eskild Eskildsen med 13 duer.

DMI MESTERSKABER I FÆGTNING

IFK var 18-19. maj vært for det traditionsrige DMI mesterskab i Fægtning. Det har faktisk været på
programmet i 99 år, lige så længe som DMI har eksisteret.
Desværre var vi igen ramt af afbud og manglende tilmeldinger fra alle idrætsforeningerne. Vi selv blev ramt
af skader og arbejde lige op til stævnet og alle fly 5-kæmperne var taget til et andet stævne, men heldigvis
havde vi Rikke Søby Johnsen fra JMTO til at forsvare vores ære. Det var Rikkes første militære stævne og
hun lagde hårdt ud med at besejre begge de to andre kvindelige danske fægtere. Så skulle man tro at DMI
mesterskabet i kvinde rækken var hjemme, men i DMI fægtning tæller alle kampe mod drengene også, så
Rikke måtte nøjes med bronze. Det var kun på index, at hun manglede et par touchéer i at snuppe sølvet.
Men rigtig flot kæmpet, det lover rigtig godt.

På billedet planter Rikke sit touché i brystet på I.V. Nielsen fra Skrydstrup, der ellers er indbegrebet af
Dansk Militær fægtning.
Denne IM har 2 sider

RESULTATER AF CYKLING TOUR DE ALHEDEN
Ovennævnte cykelløb der havde 2 ruter på henholdsvis 43 og 105 km, havde desværre ingen
deltagere fra IFK jf. resultatlisten, der i øvrigt kan findes på følgende side:
https://app.lap.io/event/2017-tour-de-alheden

MEDDELELSE FRA GOLFUDVALGET

3. match om IFK mesterskabet i Golf afvikles søndag den 6. AUG 2017 i Tre Høje Golfklub. IFK har 6
tider, med første start fra kl. 10:00. Skulle der komme flere får vi en tid mere. IFK håber rigtig mange
vil deltage. Du kan allerede nu tilmelde dig på Golfboks.
OBS: OBS: HUSK ægtefælle og samlever også kan være medlem af IFK, og deltager på lige fod som
tjenstgørende, og får den samme støtte. Dette gælder også DMI mesterskaber.

DMI MESTERSKABER I GOLF
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsmesterskabet i golf
2017, der gennemføres MAN 28. AUG – TIR 29. AUG 2017 i Silkeborg Ry Golfklub med

Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør.
Generelt, Forbundsmesterskabet i golf gennemføres som en individuel turnering og som en
holdturnering, idrætsforeningerne mod hinanden. Afhængig af hcp. spilles der både slagspil
scratch og stableford, med et maksimalt hcp. for herre på 36 og for damer på 40. Man skal være
registreret med et EGA-handicap for at kunne deltage. Maksimalt deltagerantal er 180. Alle
idrætsforeninger er dog garanteret minimum 4 pladser, således at alle idrætsforeninger kan deltage
i holdmesterskabet. Såfremt der er flere end 180 tilmeldte, sorteres deltagere fra jf. ref. b.

Såfremt du ønsker at deltage, så vær venlig at tjekke Golfudvalgets hjemmeside:
www.ifkgolf.dk gå ind under ”Sidste nyt”, tjek ”Tilmelding til Forbundsmesterskabet 2017”,
,og læs indbydelsen.
Evt. spørgsmål til Lasse Søgaard 2683 5978 eller Kim Rasmussen 2551 1859.

4. og sidste match om IFK mesterskabet:
Er nu også fastsat, det bliver fredag den 15. SEP, hvor vi skal spille i Søhøjlandet Golfklub. Også
her kan du allerede tilmelde dig nu på Golfboks, men der er jo selvfølgelig lang tid til. Denne match
vil også senere blive opreklameret i en IM.

Andre Matcher:
Karup Å Golfklub har som så mange andre Golfklubber i nærområdet af Karup,
forskellige Åbne Matcher hvor alle kan deltage. Søndag den 11. juni har Karup, Åben
Match med GolfExperten som hovedsponsor. Har du lyst til at deltage skal du gå ind på
Golfboks og tilmelde dig. OBS: IFK støtte ikke dette arrangement økonomisk.

TIRSDAGS ORIENTERINGSLØB
Hver tirsdag arrangerer IDOF SSG Jørn Svensen HW KAR et orienteringsløb i en af
nærskovene omkring FSN Karup. Alle der har lyst til at deltage kan deltage. Såfremt tjenesten
tillader det, kan I alle deltage uden at skulle trækkes i timer. Da dette er en del af jeres
MFT. TJEK IFK hjemmeside www.ifkar.dmif.dk og se hvor løbene foregår, evt. kontakt Jørn
Svensen 4044 6999, eller Jan Nielsen 2083 7169.
ONSDAG AFTEN: Start mellem kl. 18:00 og 18:45 er der et O-Løb i en af vores nærskove,
idet Skive, Viborg og Karup Orienteringsklubber har træningsløb der. Alle kan deltage, ta’ bare
familien med, lær børnene at løbe O-Løb. TJEK www.karupok.dk og se hvor løbene foregår.
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