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IFK GOLF SPILLEDE MATCH I VIBORG.
IFK Golfudvalg valgte at lægge 2. IFK match på Viborg Golfklubs bane fredag den 26. APR.
Der var mødt 27 forventningsfulde spillere op til en god match i ”tørvejr” og med en god varme.
Resultatet blev:
A rækken: Nr. 1 Knud Agis Larsen 37 point, Nr. 2 Birgitte Berthelsen 37 point, Nr. 3 Jørgen Møller 36 point,
og Nr. 4 Henrik Wittrup 34 point
B rækken: Nr. 1 Kim Petersen 41 point, Nr. 2 Jan Møller Nielsen 40 point, Nr. 3 Bent Ole Andersen 31
point, og Nr. 4 Gurli Jørgensen 31 point.
Nærmest hul: 21 Knud Agis 2,35 m, 27 Christian Willer 5,55 m.
Næste IFK 3. match foregår på Herning Golfklubs bane torsdag den 16. MAJ, og du kan selvfølgelig
allerede nu gå ind på golfbox og melde dig til. Tilmeldingsfrist er den 9. MAJ kl. 12:00.
Værnenes Match. Flyvevåbnet mod de andre værn spilles på Stensballegård Golfbane ved Horsens
torsdag den 27 JUN. Læs mere om dette på Golfudvalgets hjemmeside www.ifkgolf.dk
Kim og Lasse vil også sende bud til alle om at deltage, ved udsendelse på IFK spillers mailadresser.
Hvis du vil vide mere. Kontakt Kim på 25 51 18 59 eller Lasse på 26 83 59 78.

TOUR DE ALHEDEN
Hvert år på Kr. Himmelfartsdag, i 2019 den 30. MAJ, afvikler Alhedens Idrætsforening sit store cykelløb
Tour De Alheden.
Løbet er et traditionsrigt motionsløb, der stort set er kørt ad de samme ruter siden 1978 gennem den
smukke midtjyske natur. Også i år fortsætter succesen med lange ruter på både 43 og 105 km. Ruterne går
over Kongenshus vidtstrakte hedeflader og gennem Dollerup Bakker.











Forhåndstilmelding kan ske her til og med den 25/5 2019 kl. 12.00.
Startgebyr
105 km. kl. 9.00 – startgebyr kr. 150,- inkl. kaffe, rundstykke, pølse og øl/vand.
43 km. kl. 9.15 – startgebyr kr. 100,- inkl. kaffe, rundstykke, pølse og øl/vand.
Ved tilmelding på løbsdagen tillægges ekstra 50,- til startgebyret, dette kan ske fra kl. 07.30 til
senest kl. 08.30 i hal 1.
Ruterne køres med DGI tidstagningssystem.
Resultatlister kan opdateres her
Depoter 105 km. i Grønhøj, Daugbjerg og Lysgaard.
Der serveres gratis morgenkaffe og et rundstykke fra kl. 8.00.
Der er mulighed for omklædning og bad i Alhedehallerne.
Udtrækningsgevinster udtrækkes på startnumre i hallen.
Det er ikke tilladt at benytte tri-cykler, tri-styr, enkeltstartscykler.

Tilmelding til IFK Cykel og MTB udvalg ved Martin Henriksen, mail: hw-asq-21@mil.dk, eller mobil 28
58 26 69, inden den 23. MAJ 2019.

TENNIS VED POLITIET I SVENDBORG

Svendborg Politiidrætsforening byder i samarbejde med Dansk Politiidræt og Lån & Spar Bank velkommen
til Lån & Spar Bank Open, en tennisturnering for politifolk og samarbejdspartnere (her i blandt Forsvaret).
Vi håber på en god dag med masser af tennis, hyggeligt samvær, og forhåbentligt godt vejr.
Denne IM har 2 sider

Hvornår: 06. juni 2019 kl. 10.00 til sidst på eftermiddagen. Hvor: Svendborg Tennisklub bag SG-Huset,
Ryttervej 70, 5700 Svendborg. 9 lækre grusbaner, og en enkelt, kunstgræsbane, som tages i brug ved
pladsmangel. I tilfælde af dårligt vejr, vil vi forsøge at rykke indenfor. Der er 3 indendørs baner. Parkering
er foran SG-Huset.
Deltagergebyr: 200 kr., som bl.a. går til baneleje og bolde. Alle deltagere modtager samtidig en T-shirt af
god kvalitet.
Forplejning: 150 kr. Der vil være frugt i løbet af dagen samt sandwich/sodavand til frokost. Afslutningsvis
vil der blive serveret et godt måltid mad, som serveres i forbindelse med præmieoverrækkelse.
Tilmelding: Senest 30. maj på mail til René Lassen rla003@politi.dk med angivelse af navn, alder, Tshirtstørrelse, samt niveau, hvis muligt.
Deltagergebyr og betaling for forplejning indsættes senest den 30. maj på MobilePay ”box28936” med
angivelse af navn. Vel mødt  René Lassen, tlf. 61 66 84 54 / 41 22 70 22.

Invitation til IFK Steel Challenge
Torsdag den 27. juni 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 den 10. juni på e-mail noenielsen@hotmail.com
eller på fiin adresse: ACW-OCA-001@fiin.dk

DMI MESTERSKABER I FLUGTSKYDNING
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaberne i flugtskydning, der
gennemføres på TISET Flugtskydningsbane, TISET.
12 – 13 JUN 2019
med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) som arrangør. Konkurrencen gennemføres efter
Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF) og DMI konkurrencebestemmelser.
Opmærksomheden henledes på, at kvindeligt personel indgår i konkurrence på lige fod med mandligt
personel.
Konkurrencen afvikles i 4 klasser: Mesterklasse, A-klasse, B-klasse, Veteranklasse (for skytter der er fyldt
eller fylder 50 år i stævneåret). Der afvikles holdkonkurrence i Mester-klassen, A-klassen, B-klassen og
veteran-klassen. Der er kammeratskabsaften den 12 JUN.
Tilmelding til Tom Houmann på mail: tom.houmann@hotmail.com eller 21417373 senest den 20. MAJ.

FORSVARETS MESTERSKABER I ORIENTERINGSLØB
HUSK – HUSK – HUSK: Orienteringsløbet afvikles i Silkeborg Vesterskov skov den 22. MAJ.
Der løbes i følgende klasser:
Herre A, Herre B, Herre 35, Herre C, Dame A, Dame B, Herre 45, Dame 35, Herre 55 og Herre 63.
Tilmelding til SSG Jan Nielsen senest d. 14. MAJ 2019 med oplysning om klasse og alder samt evt. EMIT
brik nr. Mail: hw-amsav-001@mil.dk – Mobil 20 83 71 69
Slutinstruks med startlister og mødested kommer i uge 20.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

