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20. tyske militære mesterskab i svæveflyvning
Er du svæveflyver, så er der nu en chance for at komme til det tyske militære mesterskab på
HOLZDORF fra 1. til 13. august 2021.
Luft under vingerne og flyvningens ABC.
Svæveflyvning har en naturlig berettigelse på FSNKAR og vi vil
forsøge at samle de militære svæveflyvere i hele Forsvaret som
et samlet hold til mesterskabet i Tyskland.
Den officielle invitation udsendes senere, men tag allerede nu
kontakt til Thomas Dantoft på thomasdantoft@hotmail.com eller
telefon: 2141 66 93 og få en snak om, hvordan du kan komme med,
da der er nogle krav til, at modtage en invitation.
Thomas har tidligere selv deltaget i mesterskabet og vil nu forsøge at få
et helt dansk team afsted i år, til storslået oplevelse.
Der vil også kunne læses mere på den officielle Hjemmeside: www.imgc.de meget snart.
Mesterskabet bliver gennemført på sikker vis under hensyntagen til COVID-19 restriktioner. Dette bliver
også oplyst mere om på hjemmesiden.
Venlig hilsen Thomas Dantoft, Formand IFK Svæveflyvning

BUESKYDNINGSUDVALGET INFORMERER
Vi starter op i Bueskydningsudvalget igen. Der vil være skydning følgende datoer, indtil videre
Dato: 20/4 - 5/5 - 19/5 - 2/6 - 16/6 - 30/6
Tidspunkt: Det er fra kl 1800-2030
Sted: Mosegården
Der trænes både almindelig skiveskydning og på 3D bane
Tilmelding: Senest dagen før til Martin Davidsen på tlf.: 20 62 37 26

Indbydelse til 1. afdeling af DPIF Jubilæums Cup i
landevejscykling 2021.
Dansk Politiidrætsforbund med Midt- & Vestjyllands PI som værter inviterer til 1. afdeling af Jubilæumscup i
cykling 2021
Torsdag den 6. MAJ 2021 kl 11.00, ved Borbjerg/Holstebro.
Praktisk information:
Rundstrækning á 15 km gennemkøres jf. nedenstående:
Klasse 1. /18+
ca. 90 km 6 omgange
Klasse 2. /40+
ca. 75 km 5 omgange
Klasse 3. /50+
ca. 75 km 5 omgange
Klasse 4. /60+
ca. 60 km 4 omgange
Kvinder
(ingen aldersbegrænsning), ca. 60 km, 4 omgange
Motion/begynder (ingen aldersbegrænsning), ca. 45 km, 3 omgange
Denne IM har 2 sider

Start/mål: Borbjerg Skole, Bukdalvej 1, 7500 Holstebro.
Udlevering af chip og rygnummer finder sted ved start/mål fra kl. 10.00.
Parkering på anvist P-område skal overholdes.
Omklædning/forplejning:
På nuværende tidspunkt (medio marts) er der på grund af Covid-19 ikke taget endelig stilling til mulighed
for at tilbyde omklædningsfaciliteter/bad eller afsluttende spisning.
Frem mod løbsdatoen vil der, afhængig af Covid-19 situationen, blive arbejdet på omklædning/bad samt
mulighed for bespisning/drikkevarer efter løbet.
Ændringer og tilføjelser omkring omklædning/bad/bespisning vil blive meddelt pr. mail til alle tilmeldte
deltagere. Skriv derfor mail til jcl001@politi.dk, at du har tilmeldt dig. Så har jeg din mailadresse og kan
sende information løbende.
Vi følger myndighedernes anvisninger, men håber at kunne gennemføre stævnet på forsvarlig vis for både
deltagere, officials og omkringboende.
Tilmelding: Sker online på: http://www.run2u.dk senest den 3. maj 2021.
Pris: Deltagelse i løbet 150,- kr. + onlinegebyr.
IFK støtter med 100 kr. når du er tilmeldt som IFK rytter.
Ønsker du at vide mere så kontakt IFK Cykeludvalg:
Nicolas S. Rasmussen, hw-sfr-054, mobil: 30 25 04 42
Martin Henriksen, hw-asq-21, mobil: 28 58 26 69
Kenneth S. Mortensen, fvt-v-akp07, mobil: 22 63 87 73
Der kommer flere indbydelser til Politiet Cykling senere. Bl.a. 2. afdeling, DM for politiet, hvor
militære gerne må deltage, Stævnet sker den 9. og 10. juni i nærheden af Stjær og Harlev.
Begge indbydelser kan nu ses på IFK Hjemmeside, Forsiden i højre side under Nyheder fra DMI

TILMELDING TIL IFK GOLF
1’, IFK match, mandag den 19. april, første start kl. 12:00. Sted: Søhøjlandet Golfbane
Deadline for tilmelding: 14. april kl.: 12:00
2’, IFK match, torsdag den 6. maj, første start kl. 10:00. Sted: Viborg Golfbane
Deadline for tilmelding: 29. april kl.: 12:00
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær. Mob: 2990 4811

