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IDRÆTSFORENINGEN
Flyvestation Karup
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IDRÆTSMEDDELELSE 09.
IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dmif.dk

INFO til alle medlemmer
Det er bestyrelsens store håb i disse Corona tider, at vi snart kan komme i gang med at dyrke
idræt igen. Pt. er det kun selvtræning, ingen holdsport. Der er rigtig gang i orienteringsløb,
men uden resultatlister, men løb hver tirsdag. Det er nu tilladt at spille badminton, tennis, og
andre sportsgrene hvor der ikke er fysisk kontakt. Og som det kan ses herunder er golf nu også
godt i gang.
IFK Bestyrelse afholder bestyrelsesmøde i starten af maj måned, og bestyrelsen håber på at
den aflyste generalforsamling kan afholdes medio/primo maj. Der vil selvfølgelig komme varsel
om dette i en Idrætsmeddelelse.

IFK GOLFUDVALG ORIENTERER
Så kom der atter gang i Golfspillerne i IFK. På en dejlig varm forårsdag var der 29 golfspillere
mødt frem i Søhøjlandet Golfklub. Alle var fra starten bekendt med de regler golfudvalget
havde sat op for at der kunne spilles golf. Spillerne kom stille sivende til banen, ingen
instruktion, den havde de fået på mail. Der blev betalt og man fandt sine medspillere og gik ud
til tiden. Efter spillet godkendte man hinandens score, uden at bytte rundt på scorekortene.
Ingen sammenkomst og præmier efter matchen, bare hjem. Resultatet sendte man selv på en
mail til Golfudvalget, straks efter hjemkomst.
Lasse og Kim har lavet en resultatliste som ligger på Golfboks.
A-rækken (12 deltagere)
B-rækken (17 deltagere)
Nr. 1 Niels Søe Borup 38 point
Nr. 1 Jørgen L. Møller 37 point
Nr. 2 Thomas Schmidt 34 point
Nr. 2 Poul K. Andersen 36 point
Nr. 3 Lasse K. Søgaard 33 point
Nr. 3 Paul-Erik Sørensen 35 point
Nr. 4 Kim Rasmussen 33 point
Nr. 4 Ole Johnsen 33 point
Nr. 5 Søren B. Basse 32 point
Nr. 5 Bent Ole Andersen 33 point

Næste IFK match foregår fredag den 15. maj på Tange Sø Golfbane, første start
kl. 10:00. Deadline for tilmelding er den 8. maj 2020, kl. 12:00. på golfboks.
Har du fået lyst til at deltage, skal du ikke holde dig tilbage, og er du i tvivl om noget, har
golfudvalget sin egen hjemmeside www.ifkgolf.dk her kan du finde alt om matcher, resultater,
og hvordan du kommer med. Du kan også kontakte formanden for udvalget Kim Rasmussen på
mobil 25 56 11 69.
Pas godt på hinanden – Hold afstand – men glem ikke at være glad, for motion er jo herligt.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

