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IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dmif.dk

IFK MESTERSKABER I BADMINTON
IFK afholdt mesterskab i Badminton den 11 DEC. Tak til deltagere og hjælpere.
Hermed resultatlisten:

Damesingle vinder: Karina Gajhede Fangel
Herresingle B vinder: Palle Munk
Herresingle A vinder: Jørgen Møller
Mixdouble vinder: Karina Gajhede Fangel og Allan Jydemand Mortensen
Herredouble vinder: Jørgen Møller og Allan Jydemand Mortensen
Tillykke til vinderne og godt spillet til alle på en hyggelig onsdag i december.
DMI 2020: Husk at skrive DMI DATO i kalenderen – IFK plejer at stille et stærkt hold og det planlægger vi
også på i 2020. 24 – 25 MAR Arrangør: Søværnets Idrætsforening Frederikshavn (SIF/FRH) – Invitation
tilgår, når jeg får den fra SIF/FRH.
Vi ses snart Glædelig Jul og Godt Nytår: Allan Jydeman Mortensen.

MEDDELELSER FRA IFK
Idrætsforeningen på Flyvestation Karup ser jo gerne at alle medlemmer får tilbud om at
deltage i forskellige idrætsarrangementer, og efter stævner, at få noget at vide om resultat
og placering.
Mange af arrangementerne er også økonomisk dækket med tilskud fra IFK til startgebyr.
Derfor udsender undertegnede disse ca. 42 Idrætsmeddelelser ud om året. Derudover
udsender undertegnede resultatlister og meddelelser ud om Orienteringsløb, men kun til
dem der ønsker dette.
Såfremt du kender nogen der har interesse i disse meddelelser, kan jeg tilføje dem på mine
lister, sendt blot dit navn og MA nr. til undertegnede, eller gerne privat mail.
Skulle du, mod forventning, være træt af at se disse mails, og du i øvrigt ikke interesseret i
idræt, så skal du selvfølgelig, heller ikke have dem. Så kontakter du bare undertegnede og
afmelder alt korrespondance.
IDRÆTSFORENINGEN FLYVESTATION KARUP
ØNSKER ALLE MEDLEMMER OG DERES FAMILIER

En Rigtig Glædelig Jul,
samt Et Godt og Nyt Idræts år.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811
Det var så min sidste IM i år. Håber alle er tilfredse med måden jeg gør det på.

