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INDBYDELSE TIL BIATHLONSTÆVNE
Søndag d. 30. april 2017 vover vi pelsen og arrangerer et lille orienteringsbiathlon stævne.
Vi tilbyder 4 baner på den klassiske distance.
- lang bane ca. 8-9 km. - mellem lang bane ca. 6,5 km
- mellem bane ca. 5 km. - kort bane ca. 3,5 - 4 km
Dertil kommer der et punkt O-bane på ca. 2 km. Med 6 mål, 3 i banen og 3 udenfor.
Løbsområdet vil være Skive øvelsesterræn, baner vil være så svære som terrænet muliggør.
Mødestedet er skydebanerne ca. 3 km. Syd for Skive kaserne. Der vil være afmærkning med postskærme
på rute 186.
Der er indskydning mellem kl. 0930 - 10.30. Derefter en kort velkomst og instruktion. Første start forventes
kl. 11.00
Tidtagning er med EMIT, eget briknummer oplyses ved tilmelding.
Tilmeldinger sendes til Varny Vestergaard, vsv@webspeed.dk senest 23. april.
med oplysning om navn, bane, EMIT nr. Deltagerpris kr. 50,- betales af IFK, for IFK’s medlemmer.
Hvis der er nye løber som vil prøve og man mangler gevær bedes dette oplyst. Vi vil forsøge at skaffe, kan
dog ikke give nogen garanti for nuværende. Instruktion med de sidste detaljer udsendes i ugen op til løbet.
Vel mødt
Lennart B. Kristiansen & Carsten Helligsø

FLUGTSKYDNING – FLUGTSKYDNING
IFK flugtskydningsudvalg har fundet frem til følgende program, inden DMI mesterskaber:
- Fra onsdag den 12. april kan der trænes alle onsdage fra kl. 18 - 21.
- For dem der er villig til at deltage DMI mesterskaberne er der trænings samling 10, 17 og
24. maj. Her betaler IFK skydekort og patroner.
- 31. maj IFK mesterskaber i jagtskydning og sporting. Her betaler IFK også skydekort og
patroner.
- DMI mesterskaberne afholdes 7 – 8. juni, så vær klar til at deltage. VI VIL VINDE
Tilmelding og eventuelle spørgsmål kan rettes til Tom Houmann på mobil 21 41 73 73 eller
tom.houmann@hotmail.com

DMI MESTERSKABER I BADMINTON
Ved ovennævnte mesterskaber har udvalgsformanden Peter N. Johansen sendt denne rapport:
DMI´s forbundsmesterskaber i badminton blev afviklet med Varde Garnison idrætsforening som arrangør
den 30 MAR 2017 i Varde Fritids- og Kulturcenter. IFK spillere fik følgende FLOTTE resultater:
Nr. 1. Herre Old Boys single
Jørgen Møller
Nr. 2. Herre Superveteran single
Peter N. Johansen
Nr. 1. Herre Superveteran double
Peter N. Johansen/IFK Palle Munk
Nr. 2. Herre Superveteran double
Jørgen Møller/AFTC Ryan C. Laier
Nr. 3. Herre Superveteran double
Jørn-Erik Neigaard/IFK Allan Schou
Præmier til alle deltagere fra IFK et rigtigt flot resultat, men husk vi kan bruge mange flere deltagere også
selv om vi ikke får præmier. Der deltog 89 personer i stævnet.

Denne IM har 2 sider

Randers Politi Idrætsforening.
Indbydelse til Kronjylland Open i Golf 2017.
Denne turnering er for 2 mands hold og spilles fredag d. 9. juni 2017 på Randers Fjord Golf Klub,
Murhusbakken 21 Støvring, 8930 Randers NØ, med gunstart kl. 09.00. Morgenmad og registrering fra
kl.07.00. Registrering senest kl. 07.30.
Matchen er åben for alle. Tag kollegaen, konen, veninden, vennen mv. med. Der vil være tilmelding efter
først til mølle(max 100) herefter venteliste.
Matchen er bedste bold for holdet med hcp., dog max hcp 36 – større end dette reduceres til hcp. 36.
Man spiller i bold med sin makker og bedste stableford score på hullet tæller for holdet. Hvis ikke man har
eget ønske om makker - tildeles en makker.
Der vil også kåres: Bedste brutto score individuelt. Bedste stableford score individuelt.
Prisen for dette arrangement er 400,- pr. deltager, incl. Matchfee, morgenbuffet, biksemad, frugt og vand til
banen.
Tilmelding via outlook til Torben Olesen TOL002@politi.dk senest d. 29. maj 2017 - tilmeldingen er
bindende. Ved tilmeldingen skal der oplyses følgende: Navn, Klub og DGU nummer.
Matchfee betales senest 29. maj på kontonummer 5395 - 0000329683 i Arb. Landsbank.
IFK medlemmer skal selv sørger for tilmelding og betaling.
Efterfølgende støtter IFK som sædvanlig med 100 kr. pr. medlem til dette arrangement,

DMI MESTERSKABER I VOLLEYBALL
Stævnet blev gennemført 16. marts med Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) som arrangør. Efter
aflysning to år i træk, blev der arbejdet hårdt for at for samlet hold nok, til at stævnet kunne gennemføres
her i 2017. Det lykkedes og det var i høj grad takket være Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF), som
tilmeldte 4 herrehold og 3 MIX-hold. Der var også tilmeldinger i begge rækker fra Vordingborg Garnisons
Idrætsforening (VGI) og et MIX hold fra Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI).
Præmieoverrækkelsen blev gennemført umilddelbart efter sidste kamp og resultatet blev som følger:
Herre rækken: 1. VGI – 2. AKIF 2 – 3. AKIF 1 – 4. AKIF 4.
MIX rækken: 1. AKIF 7 – 2. SLGI – 3. AKIF 6 – 4. AKIF 5 og 5. VGI
Desværre stillede IFK ikke op, skønt Torben Sønderskov gjorde sit til at det skulle lykkedes.

Indbydelse til Dansk Militært Idrætsforbunds
mesterskaber i fægtning 2017.
Så er der alle tiders mulighed for at komme til at fægte. IFK er vært ved årets DMI/DMO mesterskab, hvor
også vore nordiske venner vil deltage. Der er plads til at deltage uanset hvilket niveau man er på. Om du
går efter at vinde eller bare vil have et par sjove dage, så er der også plads til dig.
Kontakt Simon på VFK-O-J3IA06 eller mobil 61 33 29 80, hvis du vil med eller gerne vil prøve at fægte!
Tidsplan:
TOR 18 MAJ kl. 0830: Seneste indskrivning/tilmelding til konkurrencen.
TOR 18 MAJ kl. 0900 – 1700: Konkurrenceafvikling med efterfølgende kammeratskabsaften.
FRE 19 MAJ kl. 0830 – 1600: Konkurrenceafvikling (fortsat) – med efterfølgende præmieoverrækkelse.
IFK betaler kammeratskabsaften (maden
)

OPRÅB - FODBOLD – FODBOLD – FODBOLD - OPRÅB
Vores udvalgsformand mangler rigtig mange fodboldspillere, både piger og drenge og Old
Boy’ser.
Til fodboldstævne i Ålborg, torsdag og fredag den 4 og 5. maj, SE Idrætsmeddelelse nr. 7
Så vær venlig at sprede budskabet, IFK skulle meget gerne stille med hold i alle klasser.
TILMELDING til Jonas S. Klitte aftc-ugb-101, evt. mobil: 22 94 45 08, gerne ASAP.
Ole Johnsen ifk080851@hotmail.com Fg. Sekretær 2990 4811

