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FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT
Så er indbydelsen kommet!
Hermed indbyder Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Militær Fysisk Træning
til Forsvarets Mesterskab i Terrænsport
Dette stævne afvikles onsdag den 4. OKT, med Helikopter Wing Karup som arrangør, i skov og terræn i
nærheden af FSN Karup. Terrænsport består af Punktorientering, Orienteringsløb, Håndgranatkast og evt.
løbe strafrunder. Stævneleder Jørn Svensen HW, Banelægger Jan Nielsen HW.
Tilmelding til Jan Nielsen HW-LAMSAV001, mobil 20837169, senest den 22. SEP kl. 12:00

24 -TIMERSLØB 2017 I VIBORG
Igen i år deltog IFK med et 12-mands MIX hold.
På trods af skader og heraf affødte sidste øjebliksafbud, blev der stillet hold og humøret var højt.
Vejret viste sig som sædvanligt fra sin mere skiftende og til dels våde side, men det klarede heldigvis op
hen i mod natten.
Løbet startede i god stil og der blev lagt fra land fra begyndelsen. I løbet af de første par timer lagde vi os
på en 3. plads og den placering udbyggede vi langsomt frem i mod de tidlige morgen timer. I løbet af
formiddagen begyndte Dantherm 12 MIX at presse os og det endte med at vi valgte at løbe runde 54 i
stedet for som vanligt at løbe parade med depechenJ
Første og anden pladserne blev besat af henholdsvis Viborg AM/Sct. Jørgen og Team Fusion, begge
”købehold”J så vi er ovenud tilfredse med at blive bedste ”Firma-medarbejder” hold, på en samlet 3. plads.
Hele morgenen blev løbet i smuk solskin og det fik humøret endnu højere op.
Som holdleder, vil jeg gerne sige TUSIND tak til Eva, Jannik, Bjarne, Jan, Lars, Rikke, Thibaut, Kjeld, Kim,
Rune og Simon (i vilkårlig rækkefølgeJ) for en fremragende weekend, god hold spirit, hårdt race og frem for
alt dejlige løbe- og hygge stunder. Vores ømme stænger understreger vores dedikation til opgaven: at
repræsentere IFK til årets 24-timersløb på forbilledlig vis. Således gjort, MVH Mads Rahbek

IFK MESTERSKABER I SORTKRUDT SKYDNING
Så er IFK mesterskabet vel overstået. Det blev en næsten tro kopi af sidste år, med regnbyger der piskede
ind over os, uha uha.
Resultat blev som følger:
Patronladet revolver: 1 plads 82 p. Martin Davidsen, 2.plads 72 p. Flemming Sandorff, 3.plads 63 p. Finn
Elbæk, 4.plads 60 p. Lars Bak
Forladet revolver: 1. Plads 86 p. Martin Davidsen, 2.plads 84 p. Finn Elbæk, 3. Plads 63 p. Ib Farcinsen
Fri sortkrudtsgevær (50 m) 1.plads 69 p. Martin Davidsen, 2.plads 64.p Ole Lenler Eriksen, 3.plads 63 p.
Finn Elbæk, 4. Plads 62 p. Ib Farcinsen. MVH Martin Davidsen

Flot resultat ved DM for IFK IPSC skytte

5.-6. august blev det årlige IPSC stævne Rooster Mountain afholdt. To skytter fra IFK deltog i divisionerne
Classic og Produktion. Stævnet blev afviklet som et åbent stævne, hvor der deltog 366 skytter fra over 10
forskellige nationer.
Samtidig blev DM afviklet i tre af de fem håndvåben divisioner der skydes i Danmark; Standard, Classic og
Revolver. Noe Just Nielsen (FTS) hjemtog en 2. plads på stævnet i Classic, hvilket samtidig gav ham en 2.
plads ved DM. TILLYKKE NOE
Denne IM har 2 sider

RAD AM RING 2017
24 timers cykelløb på Nürburgring 28 – 30. juli

Bagerst fra V: Torben L. Lauridsen – Jens K.D. Jensen – Michael Mejlholm – Martin Hansen – Steen H.
Nielsen – Knud F. Pedersen – Torben Fack. Forrest fra V: Jannik Vester – Ivan Kjær – Mikael Brodersen –
Martin Henriksen – Per Møller.
Fredag d. 28 kl. 0700 mødtes alle mand på Karup.
De 2 civile biler, som var lejet igennem (EUROPAZ), blev hurtigt pakket og kursen blev sat mod den
Dansk/Tyske grænse, hvor der skulle provianteres lidt til turen. Der blev handlet og vi fortsatte turen mod
Nürburgring.
Vi ankom til Nürburgring kl. 20:15.
Vi fandt frem til vores tildelte pladser og fik hurtigt parkeret og tømt bilerne.
Opsætning af telt og senge (lejr) gik hurtigt, da alle mand var super gode til at hjælpe hinanden.
Derefter gik turen op til informationsområdet, for at få udleveret startnumre og for at finde noget aftensmad.
Alle var trætte og spændte på de næste par døgns udfordringer, så kl. 2300 var alle mand gået til ro.
Lørdag morgen/formiddag stod vi op til lidt gråt og lidt blæsende vejr.
Morgenmaden blev indtaget og klargøring/finjustering af cykler og andet udstyr gik i gang.
PGA. af diverse afbud, og andre navne var kommet til, blev vi nød til at justere lidt på holdene og dermed
rykke lidt rundt på deltagerne, på enkelte hold.
Starten gik Kl. 12:20 og 24 timers udfordringer var i gang.
Der var flere ryttere med i år fra IFK, som ikke havde deltaget før, og det var rigtig sjovt at se deres reaktion
på sådan en speciel cykelrute . MVH Martin Henriksen

FORSVARETS MESTERSKAB I MTB
På baggrund af arbejdspres samt den nødvendige adgang til det valgte terræn har vi valgt at udsætte
forbundsmesterskaberne i MTB indtil videre. Mesterskabet skulle have været i det sønderjyske, men IFS
som arrangør. Forventelig dato ultimo OKT. Når vi kender datoen vil den blive uploaded på hjemmesiden.
Med venlig hilsen: Per Heien/DMI sekretær
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

