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IFK GOLFSPILLERE SPILLER 3’ MATCH I 2021
Fredag den 04. JUN, var der samlet ikke mindre end 40 IFK golfspillere på Ikast Golfklubs bane,
aldrig har der før været så mange samlet til en match i IFK regi. FLOT.
Vejret var perfekt, lunt og ingen særlig blæst..
Resultatet af marchen blev:
A-rækken 19 spiller:
B-rækken 21 spiller
Nr. 1 Jørgen Møller
41 point
Bjarne Pedersen
42 point
Nr. 2 Paul-Erik Sørensen
35 point
Jan Møller Nielsen
37 point
Nr. 3 Kristian Bjerre
34point
Jesper Storhøj
34 point
Nr. 4 Kim Rasmussen
34 point
Thomas Hansen
31 point
Nr. 5 Søren B. Basse
33 point
Palle Mikkelsen
31 point
Øvrige resultater kan se på Golfboks.

HUSK tilmelding til næste match i Herning søndag den 4. JUL, via Golfboks, gerne via
www.ifkgolf.dk, Deadline den 24. JUN.

IFK SKYDEUDVALG INFORMERER
Lidt resultater fra skydefronten. - Jagtfeltskydning den 24. april.
Placeringer af IFK skytter i TOP 30 (300 point og opefter) der deltog 12 IFK skytter.
Nr. 2 Kristian Lassen 385 point
Nr. 3 Marianne Rasmussen 371 point
Nr. 4 Uffe Dam 367 point
Nr. 5 Kaj Hansen 365 point
Nr. 9 Jan Nørby 346 point
Skydningen havde en max. På 425 point og blev vundet på 393 point.
Jagtfeltskydning den 25. april.
Placeringer af IFK skytter i TOP 30 (300 point og opefter) der deltog 17 IFK skytter.
Nr. 3 Uffe Dam 389 point
Nr. 28 Jan Nørby 343 point
Skydningen havde en max. På 425 point og blev vundet på 401 point.
Der var 66 skytter på 300 point og derover lørdag, mod 30 skytter på 300 point og derover søndag.
Vejret spillede nok en rolle.
IFK skytter har også været ude og lufte skyderne i Borris, Ulfborg og Vingsted, hovedsageligt som træning.
Men men men, til Jægerforbundets Mesterskaber i Kombineret Jagtskydning havde vi nogle RIGTIG gode
skytter der repræsenterede IFK med FANTASTISKE resultater til følge;
Der var 8 IFK skytter med og alle med rigtig gode resultater, men der var en af dem der rendte med ALT
opmærksomheden.
Artikel taget fra Jægerforbundets side.

Kristian blev verdensmester TILLYKKE

Forbundsmesterskaberne i kombineret jægerskydning er vokset; nu er også buen kommet med
som våbentype, og det gav den første søndag i juni ekstra kolorit blandt skytterne – både dem med
og dem uden buecertifikat

To discipliner med haglgeværer, to med riffel. Sådan har formlen
for kombineret jægerskydning været altid. Så nyskabelsen i år var
at betragte som et forsøg – og det blev med heldigt og positivt
udfald, for buen blev generelt godt modtaget blandt de ”våbengarvede” jægere på Herning Jagt Center i Ørre, der i weekenden
var det traditionelle centrum for mesterskabet. Godt nok hørte
Jægers udsendte spredte og lettere humoristiske kommentarer
om, at hvorfor dog gå tilbage til stenalderens værktøj.
Men på den anden side, så var der alligevel tre deltagere, som
IKKE havde buecertifikat, der valgte at prøve kræfter med Robin
Hoods yndlingsvåben – og én af disse, Kristian Vestbjerg Lassen,
endte søreme med at vinde hvad der har fået navnet
”Jægertriathlon”, altså de fire discipliner med hagl og kugle, samt
resultatet med buen lagt oven i. Og nummer tre var også en ikkebuejæger, nemlig Jan Nørby Schmidt (hertil kom ni deltagere med buecertifikat). De brugte begge den
samme lånte bue (venligst udlånt af Uffe Dam), men den passede dårligt til Jan, hvilket han tog med godt
humør. Han blev så grebet oven på oplevelsen med at skyde til de opstillede 3D dyr, at han bagefter
udbrød: - Jeg vil gå en tur mere!
Kristian Vestbjerg Lassen IFK med sin imponerende medaljehøst: Vinder af DJ’s OG Skandinavien
første jægertriathlon nogensinde (og dermed uofficiel verdensmester), samt sølvvinder i både A
rækken og på tværs af alle rækker.
GODT GÅET KRISTIAN, STORT TILLYKKE HERFRA IFK, MVH Uffe

Hos damerne var Marianne Rasmussen IFK i sædvanlig knusende overlegen stil, og med sine 272 point
var hun næsten 40 point foran sølvvinderen. Marianne har vundet damerækken hvert år siden hun stillede
op første gang i 2013. Otte gange i træk står hendes navn på pokalen – enestående flot gået.

Damerækken: 1. Marianne Rasmussen, IFK 272 point. 2. Louise Jensen, 233 point. 3. Marianne
Klinkby Dam, 230 point.

