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Invitation til IFK Steel Challenge
Torsdag d. 23. august afholdes der IFK mesterskab i Steel Challenge.
Der skydes fra klokken 14.00 til klokken 17.00. på bane 3
Alle er velkomne og der skal ikke oppebæres A eller B-licens for at kunne deltage da der skydes
efter kaliber 22 regler med stående klarstilling og våben pegende i 45 grader.
Våben der anvendes er skyttens eget, eller udlån fra IFK der vil være at finde på stedet. Minimum
godkendt kaliber er 9x19mm.
Alle skyder i samme division uanset våben, dog må rødpunktssigter ikke anvendes.
Som skytte SKAL man medbringe høreværn og beskyttelsesbriller. Bæres dette ikke vil man blive
bortvist fra banen grundet personsikkerhed når der skydes på stålmål.
Der skydes 6 stages og der skydes efter DSF reglement om Steel Challenge.
Se http://www.dsf.dk/attachments/054_steel_reglement.pdf
Hvis man vil vide hvad Steel Challenge er kan man lade sig inspirere her:
https://www.youtube.com/watch?v=z4RXNo4gEyk
Tilmelding skal foregå til Noe Nielsen ikke senere end d. 10. august på e-mail
noenielsen@hotmail.com eller på fiin adresse: FTS-O-AOC204@fiin.dk
Med venlig SKUD hilsen, Noe Nielsen

HUSK – HUSK – HUSK - HUSK
IFK mesterskaberne i Flugtskydning, afholdes mandag den 11. JUN i perioden 14-18. Der
skydes til 24 duer i klasserne mester, A, B, og jæger, samt 25 duer i sporting. Her er der
ammo og skydekort til alle, så bare mød op. Se IM NR. 11
DMI mesterskaber i cykling i Skive den 13. og 14. JUN: Se IM NR. 14.
Tilmelding kan stadig nås inden den 4. JUN til:
Martin Henriksen, mail martinanne2@gmail.com, mobil: 2858 2669

IFK fodboldudvalg inviterer til IFK mesterskab i fodboldgolf. Det finder sted på banen ved
Hessellund Sø Camping, som ligger på Hessellundvej 12 7470 Karup. Man møder op den
13. JUN mellem 09:00-13:00, og sidste mand/kvinde skal være færdig med de 18 huller
senest kl 14:00. Der må ikke benyttes fodboldstøvler.
IFK BESTYRELSESMØDE DEN 11. JUN
IFK afholder bestyrelsesmøde mandag den 11. juni, såfremt nogle medlemmer ønsker et emne
behandlet, så send mail til undertegnede.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

