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Vi havde jo set det komme og var klar til at markere vores idrætsudøvere i de enkelte udvalg.
Nu er retningslinjerne blevet så stramme, at vi ikke kan gennemfører fejring af vores
idrætsudøvere på en ordentlig måde, så bestyrelsen har valgt at udskyde, frem for at aflyse.
Når vi kigger i krystalkuglen, så ser vi ikke noget håb for et rigtigt arrangement før til marts, men
så kommer vi også igen, med traditionen, som vi kender den.
Hold øje med idrætsmeddelelserne og husk at idræt forlænger livet og gør det meget sjovere.
Pas godt på jer selv derude
Simon Rewers
Formand

IFK MESTERSKABER I BADMINTON 2020.
IFK Badminton udvalg har besluttet, at de lokale Mesterskaber afholdelse 25. NOV 0900-1300
2020 i Ny gymnastiksal HW KAR. Der uddeles præmier efter deltagerantal jf. IFK Policy Paper.
Der spilles i følgende rækker:
A rækken Herre og Damer, kun for spillere der spiller turneringsbadminton.

år.

Såfremt der er for få spillere i enkelte rækker, kan disse blive lagt sammen.
Tilmelding til Allan Jydemand Mortensen på mail:FKO-O-JOCVO6@fiin.dk
Eller via event i gruppen ”IFK Badminton” på Facebook.
S.U. inden 20. NOV 2020.
Hvis du vil vide mere så kontakt Allan på 6166 9803. HUSK at fortælle hvilken række du vil
spille med i herunder hvis du gerne vil spille double eller mix - evt. med ukendt makker.

DMI MESTERSKABER I FELTSPORT
Indbydelse til dette stævne er beskrevet i Idrætsmeddelelse nr. 21, men stævnet er flyttet til den
mandag den 7. december, samme sted og samme arrangør.
Tilmelding foretages til SSG Jan Nielsen HW-AMSAV-001@mil.dk mobil: 20 83 71 69.
Tidtagning er EMIT. Deltagere uden brik, tildeles en. Senest fredag den 27. NOV kl. 1100
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

