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IFK GOLFUDVALG MEDDELER
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig til Værnenes Match, der spilles på
Stensballegaard Golfklubs bane ved Horsens den 28. JUN, med start kl. 10:00.
Derudover spilles de næste 2 IFK matcher således: (sæt X i kalenderen)
Tange Sø Golfklub torsdag den 23. AUG og afslutning i Søhøjlandet fredag den 28. SEP.
Karup Å Golfklub meddeler:
Har du og en partner lyst til at spille XL-BYG Parmatch den 23. JUN med Gunstart kl. 10:00,
Så er I meget velkommen i Karup Å Golfklub på Hessellundvej i Karup. Tilmelding via
Golfboks.

Tennisturnering for dansk politi og samarbejdspartnere I samarbejde med Lån
og Spar Bank og Dansk Politiidræt den 29. august 2018 i Kolding.
IFK ønsker at se om der stadig er opbakning til Tennis.
Kolding Politiidrætsforening byder i samarbejde med Dansk Politiidræt og Lån & Spar Bank til Lån & Spar
Bank Open tennisturnering for politifolk og samarbejdspartnere (medlemmer af militære IF). Vi håber på en
god dag med masser af tennis, hyggeligt samvær og forhåbentligt godt vejr.
Hvornår: 29. august 2018 kl. 10.00 til sidst på eftermiddagen.
Hvor: Kolding Ketcher Center, Bramdrupskovvej 30, 6000 Kolding. Et lækkert tennisanlæg med 10 rigtige
gode grusbaner. Ligger 2 min. fra Kolding øst afkørsel (E45 afkørsel 62). I tilfælde af dårligt vedr, vil vi
forsøge at rykke indenfor. Der er 4 indendørs baner.
Deltagergebyr: 200 kr., som bl.a. går til baneleje og bolde. Alle deltagere modtager samtidig en T-shirt af
god kvalitet (nyværdi 160 kr.).
Forplejning: 150 kr. Der vil være frugt i løbet af dagen samt sandwich/sodavand til frokost. Afslutningsvis
vil der blive serveret et godt måltid mad, som serveres i forbindelse med præmieoverrækkelse.
Praktiske forhold: Der er omklædning og badefaciliteter. Efter endt turnering vil der være
præmieoverrækkelse og lodtrækningspræmier. Det forventes afsluttet sidst på eftermiddagen.
Turneringsform: Afhænger af deltagerantal. Enten i form af 1-sætskampe, 3 sæt med super tiebreaks
eller kampe til 4 partier. Målet er at få spillet en masse. Turneringsprogram vil blive udfærdiget inden
dagen. Afhængig af deltagerantal og niveau kan der blive oprettet A og B turnering og eller en
dameturnering. Muligvis kan der blive planlagt doubleturnering.
Niveau: Alle kan deltage uanset niveau og køn. Men deltagere kan efter tilmelding blive kontaktet af Niels
Mørk mhp. afklaring af niveau. (mob. 2720 0682)
Tilmelding: Senest 3. august på mail til Peter Norman Johansen hpjohansen@webspeed.dk med
angivelse af navn, alder, T-shirtstørrelse, samt niveau, hvis muligt. IFK betaler deltagergebyr, forplejning er
for egen regning. Alt aftales med Peter Johansen, evt. tlf. 28 30 11 29.
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