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LAD JER IKKE GÅ PÅ AF CORONA, VENNER.
Ja det kan vi som Idrætsforening sagtens sige. Men som forældre, bedsteforældre, enlige, i
parforhold, men alle sportsfolk, er vi nød til at være positive, tænke positivt, og få det bedste
ud af dagene. Og så håber vi på at en vaccine når at gives til alle, så vi igen kan få en normal
hverdag, og et normalt samfund.
Der er stadig mange tilbud til fritidsaktiviteter, også sådan, at den kan holdes med afstand.
I hver uge har en af vores omegnsklubber et orienteringsløb liggende i en uge, I går bare ind på
klubbens hjemmeside og finder hvorhenne og så printer i selv et kort ud hjemmefra.
Hver tirsdag har vi IFK et løb stående, og måden er den samme, ind på IFK hjemmeside under
O-Løbsudvalget og print dit kort ud. TAG din bedre halvdel med, TAG dine skolebørn med, der
er ingen der sige man skal løbe, kom ud og gå en frisk tur.
Da det er Corona sikker O-Løb/Gang, er der ingen tidstagning, posterne må ikke røres, men
man bliver så ”glad i låget” af frisk luft.
Er du til, og har du en MTB, jamen så kom ud og få den rørt, der er masser af spor rundt om i
skovene. Gå på nettet tjek MTB-spor og find hvor de ligger, og kom afsted.
Endelig når sneen er væk, kan du/I som golfspiller igen komme ud på banerne og slå til en bold.
Selvom du ikke har en spilleberettigelse til de store golfbaner, kan du sagtens spille Pay an Play
bl.a i Karup Å Golfklub og i Hedens Golfklub, samt Herning, Viborg, Ikast, Skive med flere
steder. Får du/I lyst til at lære at spille golf rigtigt, har Karup Å Golfklub et nybegynder
kursus i starten af april.

??ER DU MEDLEM AF IFK??

Dyrker du, og evt. din bedre halvdel orienteringsløb, motionsløb, golf, håndbold, fodbold,
badminton, skydning, flugtskydning, sortkrudtskydning, triathlon, duathlon, bueskydning, biathlon
orientering, mil 5 kamp, feltsport, terrænsport, cykling, MTB, faldskærmsspring, fægtning, march,
floorball eller volleyball. –
Ja undskyld vi spørger, men vi vil så gerne have mange flere medlemmer i vores militære
idrætsforening IFK. For den formidable pris af 20,17 kr. i måneden, kan du blive medlem, (også den
bedre halvdel derhjemme) og dette kontingent kan du/I få mange igen, hvis du dyrker en sportsgren
under vores regi. Det får du, da vi støtter med tilskud til startgebyr til de ovennævnte idrætter. Det
eneste vi (IFK) kræver, er, at du stiller op for IFK.
Du kan på dit løntræk se at du betaler et beløb til DMI, er det ikke sikkert at det er IFK du betaler til –
MED MINDRE beløbet er 20,17 kr. – De 17 øre er lig med, at det er IFK du betaler til, for vi er den 17’
idrætsforeningen under DMI. Tjek vores hjemmeside www.ifkar.dmif.dk – her står hvordan du bliver
medlem. Ellers kontakt IFK kasserer Uffe Dam på fes-skykar03, eller mobil 41 99 66 29, eller
undertegnede.

MEDLEMSKONTINGENT TIL IFK for øvrige I 2021

Hjemsendt personel, og/eller personel der gerne vil være med i IFK betaler via BANK OVERFØRSEL
For personer under 60 år er det 250 kr. og er man over 60 år er det 125 kr. pr. år. Pengene overføres
som sagt via bankoverførsel (ej giro) til konto: 7644-1004033. Betal venligst inden den 01. FEB 2021.
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