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IFK BESTYRELSE ØNSKER ALLE ET
RIGTIG GODT NYT SPORTSÅR
COVID-19 ødelægger stadig meget for os idrætsfolk, men det behøver vi ikke at gå i stå for.
Der er mange tilbud hvor man kan mødes på afstand. Der er MTB ruter i næste alle skove,
man kan stadig spille Golf på mange baner, og der er ikke mindst O-løb/gang tilbud i mange
skove. Bare tjek O-klubbernes hjemmeside. OG så har vi jo IFK egen tirsdagsløb.

DØDSFALD
Det er med stor sorg at måtte meddele, at en af IFK’s helt store sportsmænd indenfor skydning, og
tidligere næstformand i IFK bestyrelse gennem mange år, en guttermand og en kammerat,

SSG Kjeld Ove Andersen (KO)
er stille sovet ind den 28. NOV 2020 i en alder af 89 år.
KO var IFK store igangsætter indenfor skydning, og han har gjort en kæmpe indsats indenfor
skydesporten for IFK, ja både indenfor det militæret landshold, men også civilt indenfor Viborg
Skytteforening, hvor han med sine egenskaber, trænererfaring, sit gode humør, har været med til at
engagere masser af unge mennesker ind i denne sportsgren.
KO har gennem hele sin militære tid i flyvevåbnet på Flyvestation Karup (motorværkstedet) været
med i IFK skydeudvalg og har været med til samtlige DMI og FLV mesterskaber i skydning. KO var
helt sublim på 300 meter AGV, men også på Gevær, Maskinpistol og Pistol, og sammenlagt i
Feltskydning var han med til at vinde utrolig mange pokaler hjem til IFK.
KO boede med sin Lizzi i Kølvrå gennem mange år, men for et par år siden flyttede de til Frederiks
friplejehjem, da hus og have i Kølvrå blev for meget.
Vi sender herved vores dybeste medfølelse til Lizzi og deres børn og børnebørn.

Æret være Kjeld’s minde.
Den kirkelige handling foregik fra Karup Kirke lørdag den 05. DEC 2020.

TIRSDAGS ORIENTERINGSLØB
Den nye liste over Tirsdags Orienteringsløb ligger på hjemmesiden, og vi starter allerede tirsdag
den 05. JAN i Sdr. Resen Naturpark, afmærkning fra Flaskecentralen i Fårbæk.
Det vil stadig være CORONA løb, som i hele efteråret. Det vil sige, at der er hængt poster ud, men
uden EMIT. Så der tages ikke tid på dit løb. Du printer selv dit kort/bane ud via IFK hjemmeside (se
øverst) gå ind under O-Løbsudvalget, her finde de 3 el 4 baner der kan løbes. Du kan løbe på dagen
i perioden 0900 – 1500.
Så snart der gives grønt lys fra DIF/DOF om der kan afholdes tidstagning vil dette blive meldt ud.

ÆNDRING AF MAIL- ADRESSER
HUSK at melde om skift af mailadresse, send gerne den private eller MA nr., Private mailadresser
rettes heldigvis ikke så ofte – og jeres MA nr. fanger jer på alle tjenestesteder.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com Fg. Sekretær. Mob: 2990 4811

