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IFK FLUGTSKYDNING + IFK MESTERSKABER
Så blev det endelig forår og det er igen tid til opstart på flugtskydning.

SÆT X I KALENDEREN
Forårs program:
Der kan skydes hver onsdag i APR, MAJ og JUN perioden kl. 18-21.
Onsdag den 9. og 23. MAJ, samt 6. JUN er der udtagelse/træningsskydning til DMI
mesterskaberne. Her betaler IFK ammo og skydekort for dem som vil deltage i DMI
mesterskaberne den 13-14. JUN.
IFK mesterskaberne afholdes mandag den 11. JUN i perioden 14-18. Der skydes til 24 duer i
klasserne mester, A, B, og jæger, samt 25 duer i sporting. Her er der ammo og skydekort til
alle, så bare mød op.
DMI mesterskaberne afholdes den 13-14. JUN med SGI som arrangør. Nærmere program
tilgår senere.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tom Houmann på tom.houmann@hotmail.com eller
MOBIL: 21 41 73 73.

DMI 100 års Jubilæumsstævne i BADMINTON
DMI´s forbundsmesterskaber i badminton blev afviklet med Fredericia garnison som arrangør den 5. APR
2018 i Fredericia Idrætscenter. IFK spillere fik følgende FLOTTE resultater:
Nr. 2.
Nr. 1.
Nr. 2.
Nr. 1.
Nr. 2.
Nr. 1.
Nr. 2.
Nr. 3.
Nr. 2.

Herre single, A-rækken
Herre single, Veteran
Herre single, Veteran
Herre single, Superveteran
Herre double, Veteran
Herre double, Superveteran
Herre double, Superveteran
Herre double, Superveteran
Dame double

Mads Würtz
AFTC
Jørgen Møller
AFTC
Allan Jydemand Mortensen
VFK
Peter N. Johansen *)
IFK
Jørgen Møller-AFTC/Allan J. Mortensen VFK
Peter N. Johansen-IFK/ Palle Munk
AFTC
Jørn Neigaard/IFK Allan Schou
IFK
Ryan C. Laier-IFK/FSPC Allan Urlev
HW-KAR
Kirsten Andersen IFK/Maria H. Sørensen AFTC

Præmier til mange deltagere fra IFK et rigtigt flot resultat, men husk vi kan bruge mange flere deltagere
også selv om vi ikke får præmier. Der deltog 19 personer fra IFK og totalt 99 personer i stævnet.

STOR TILLYKKE TIL:
*) – Peter N. Johansen som fik tildelt DMI vandrepokal for badminton, da han gang på gang er den der har
fået flest spillere med til de årlige DMI arrangementer. Det var 3’ gang Peter fik denne pokal, opnår han den
5 gange i alt, bliver den til ejendom.

DMI 100 års Jubilæumsstævne i FODBOLD
For at gøre det kort så var IFK repræsenteret med 5 herre senior hold og 3 old Boys hold.
Dagen startede med senior bold hvor to af IFK holdene kæmpede med om pladserne i mellemspillet.
Desværre var marginalerne ikke på vores side. De sidste tre IFK hold var havnet i nogle meget stærke
puljer og havde svært ved at skaffe point.
Bedre gik det for old Boys holdene lidt senere på dagen. Jeg har lovet ikke at nævne hvordan det i den
indbyrdes kamp mellem Dok1 og Dok2.
Holdet fra Dok 2 endte på podiet og fik et flot resultat med hjem til Karup.
Denne IM har 2 sider

Der var i alt 43 fodboldspillere med fra IFK og det blev bemærket i Fredericia.
Vi ser frem mod udendørs forbundsmesterskaber 12 og 13. september i Brønderslev med AKIF som
arrangør. MVH Jonas Klitte.

DMI 100 års Jubilæumsstævne i VOLLEYBALL
Det blev til en 2. og 4. plads i Herre rækken, er ikke helt sikker jeg kan huske mix placeringerne.
En flot kamp om bronze, tabte de desværre, trods stor og kæmpe opbakning fra alle de øvrige IFK spillere
fra siden. Finalen trak ud i 3 set, men kræfterne rakte ikke til det sidste, for de gamle garvede. MVH Torben
Sønderskov.
Aldrig har IFK været så godt repræsenteret ved et DMI stævne og det være sig både i badminton, i
indefodbold og i volleyball. Dejligt med så stor og kammeratlig opbakning at alle spillerne gav
hinanden, det beror virkelig på en god holdånd, og noget vi kan bruge fremover.

IFK bestyrelse siger TAK til alle spiller og holdledere for den kanon store opbakning.

IFK medlemmer til Brazilian Jiu Jitsu championships
14. marts var 3 mand fra IFK taget den lange vej Fra Karup til England for at deltage i British Army Brazilian
Jiu Jitsu championships*.
Stævnet er det årlig interne mesterskab i hæren, som samtidigt bliver brugt til at udtage de folk, der er gode
nok, til at sende videre til ”interservice-championships”. Altså, den store dyst imod de andre værn i det
britiske forsvar, så der var meget på spil for Hærfolkene og de var meget motiverede for at vinde.
Briterne tog rigtigt godt imod os danskere og havde alene, i at tillade os at deltage, vist rigtigt stort
overskud, imødekommenhed og engagement, så vi var meget glade for at kunne deltage.
Der var sat et meget professionelt stævne op i Aldershot og hvor ca. 70 mand deltog, fra alle dele af den
britiske hær.
Man kunne stille op i 4 kategorier: Med eller uden Gi og lukket eller åben vægtklasse.
Det var en fornøjelse at kæmpe imod kollegaer fra den engelske hær, som alle tydeligt havde trænet
målrettet imod stævnet, guldet og mindst lige så vigtigt; udtagelsen til værns-dysten.
Vi fik alle 3 vores sag for da kampene startede, men da støvet lage sig, havde Vi dog alligevel klaret at
vinde 4 guld og 3 bronze i de 7 Kategorier, samlet, som vi stillede op i.
Et rigtig godt resultat, som vi er meget glade for og som vi håber at kunne gentage i 2019 når den Britiske
hær invitere igen.
IFK ønsker TILLYKKE med de flotte præstationer

Frederik H. M. Christiansen ESK 660. 1 Guld og 1 Bronze
Morten Poulsen
ESK660. 1 Bronze
Nicolaj Frank Salomonsen ESK 660. 3 Guld og 1 Bronze
Ole Johnsen ifk080851@hotmail.com Fg. Sekretær 2990 4811

