IDRÆTSFORENINGEN

xx. JAN

Flyvestation Karup
06. NOV 2018

IDRÆTSMEDDELELSE 37.
IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dmif.dk

Resultater fra IFK deltagelse i Åben DM Biathlon Orientering.
7 biathleter fra IFK har deltaget i Åbne Danmarksmesterskaber i Biathlon Orientering i dagene 3.-4.
november. Stævnet var samtidig sidste afdeling af World Cup, så der var knap 90 deltagere fra flere
nordeuropæiske lande.
Stævnecentrum var Søgårdlejren lige nord for den tyske grænse og den militære skydebane i
Bjergskov/ Søgård Skov var udgangspunkt for løbene. Arrangørerne havde valgt at lave en klassisk
konkurrence lørdag og en sprint om søndagen.
Et storkuperet terræn og masser af brombærkrat mellem træerne gjorde konkurrencerne særdeles
anstrengende, så dejligt at vejret var tørt og stille.
Selv om IFK deltagerne kun har haft et par konkurrencer tidligt på året (alle var med i
gennemførelsen af VM biathlon i Karup) så blev det en rigtig god "sæsonfinale".
Placeringsmæssigt blev det til 6 førstepladser, 1 andenplads og 1 tredjeplads.
IFK deltagernes resultater i sprint og klassisk blev:
Sprint
Klasse Tid
Placering
Peter Jensen
Lennart Kristiansen
Carsten Helligsø
Jess Rasmussen
Flemming Sasser
Varny Vestergaard
Erik Dag Nielsen

M45
M55
M55
M60
M65
M65
M65

36.18
31.36
30.57
45.03
26.01
55.49

1
1
Udg.
1
4
1
5

Klassisk
Sluttid med straf
(min.sek)
159.00
139.29
152.25
105.50
168.38
112.24
189.52

Placering
2
3
5
1
4
1
5

Fantastisk FLOT – TILLYKKE

IFK MESTERSKABER I INDEFODBOLD
SÅ lykkedes det endelig for IFK Fodboldudvalg ved Jonas Klitte, at få stablet et
indefodboldstævne på benene på Flyvestation KARUP.
Så NU er det NU kære medlemmer, at I skal til at samle hold i jeres enhed. Stævnet finder
sted fredag den 23. november i tiden 1300 – 1600. Antallet af hold er afgørende for
spilletiden i hver kamp. Der er max 6 spillere på et hold.
Der spilles efter ganske almindelige DBU regler for indefodbold. Der spilles ”KUN” i en
række, så uanset alder, og om der er piger på holdet, er reglerne de samme.
Tilmelding til Jonas Stensdal Klitte: OSW-OBF1-001 / stensdalklitte@gmail.com
Senest den 21/11 skal man tilmelde enten hele hold eller som enkeltpersoner.
Enkeltpersoner der gerne vil spille, men som ingen hold har at spille på, finder Jonas Klitte
en plads til.
Denne IM har 2 sider.

DMI 100 års Jubilæumsstævne i Slagelse
Ved dette stævne var der Floorball, Cross Country og Fægtning på programmet. Til fægtning var
der 18 herrer og 5 damer. Desværre var der kun 2 fægtere og en fægtedommer med fra IFK, ingen
andre havde tid, eller kunne få fri til stævnet. Ved DMO stævnet samtidig var der yderligere 6
fægtere med fra Sverige.
Fægtedommer Thibaut Guilbert, fægterne Rikke Søby Johnsen og Simon Rewers gjorde det godt og
resultatet blev: Af alle fægtere blev Simon Rewers nr. 5 og Rikke Søby nr. 11. Rikke Søby fik dog
DMI Bronze medalje blandt de kvindelige fægtere.

DARKTRAIL i Silkeborg
Den 4. NOV. deltog 2 IFK medlemmer i La Sportiva DarkTrail i Nordskoven ved Silkeborg
Løbet foregik i det stærkt kuperede terræn i Nordskoven.
Vejret var godt og der blev virkelig gået til den på den teknisk udfordrende rute. IFK 2 løbere gjorde
det godt i mørket, og resultatet blev.
Bjarne Skov: 12km i tiden 1.16.08, plac: 10 ud af 34 (mænd)
Mads Rahbek: 18km i tiden 1.34.34, plac: 3 ud af 24 (mænd)
Godt løbet
IFK Cross & Motionsudvalg

Besked til alle IFK Udvalgsformænd
HUSK, at afleverer alle pokaler til gravering ASAP til Jørn Uffe Dam,
så de kan genudleveres til de nye vindere, ved Julekaffebordet den 4. DEC.
HUSK, også at lave jeres budget for 2019, og fremsendt det til Jørn Uffe Dam,
inden 1. december 2018.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

KÆMPE OPRÅB TIL ALLE TJENESTEGØRENDE
MEDLEMMER – igen – igen.
Da jeg er vidende om, at snart alle på FSNKAR skal til at skifte
mailadresse atter engang, skal jeg anmode jer om at huske at melde jeres
adresseændring til mig, ellers mister i IFK Idrætsmeddelelser og resultater
i Orienteringsløb.
Hvis du har en @mil.dk adresse, så vær venlig at sende mig dit MA nr.
eller private mailadresse, når I skifter adresse næste gang.
Ved en af disse to adresser vil I altid kunne findes.

