xx. JAN

IDRÆTSFORENINGEN
Flyvestation Karup
21. JAN 2019

IDRÆTSMEDDELELSE 03.
IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dmif.dk

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder:
Forbundsmesterskaberne i indefodbold og
Forbundsmesterskaberne i volleyball

KOM SÅ IFK MEDLEMMER – NU ER DER BUD EFTER JER.
Mesterskaberne afholdes fredag den 29. marts 2019 I Fredericia Idrætscenter med Fredericia
Garnisons Idrætsforening (FAGI) som arrangør.

Indefodbold:
Der afvikles forbundsmesterskaber i følgende rækker:  Senior.  Kvinder.  Oldboys.  Veteraner.
Et hold består af, op til 7 spillere + 1 leder.
Tilmelding gerne så hurtigt som muligt, af hensyn til evt. træningssamlinger.
Til Jonas Stensdal Klitte: stensdalklitte@gmail.com mobil: 29 91 64 97. gerne ASAP, inden 25/2.

Volleyball:
Der gennemføres forbundsmesterskaber for herrer og mix-hold.
I Mix-rækken spilles med minimum 2 damer på banen samtidig.
Der er fri tilmelding af antal hold i begge rækker.
Et hold består af, op til 12 spillere + 1 leder.
Tilmelding gerne så hurtigt som muligt, af hensyn til evt. træningssamlinger.
Til Torben Sønderskov: fko-sv-mcn08@mil.dk mobil: 21 74 44 36. gerne ASAP

Økonomi:
Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til FSUBEF nr. 01-2019, idet stævnet er kategori Carrangement, hvilket er ensbetydende med at der kan anvendes arbejdstid til deltagelse i
arrangementet, efter chefens bestemmelse. Udgifter konteres under anvendelse af eget
ordrenummer.

NÆSTE STORE DMI ARRANGEMENT ER I ÅLBORG
Der er pt. ikke kommet nogen indbydelse. Men det ligger fast, at Ålborg Kasernes
Idrætsforening afvikler Badminton, Cross Country og Bordtennis, torsdag den 28. marts
2019, jf. DMIF hjemmeside. Bordtennis med det forbehold, at der stiller nok spillere. DMI
prøver herved på at genoptage denne sportsgren.
ER DU, bordtennisspiller, og gerne vil med, så kontakt evt. undertegnede,
Så vil jeg/IFK bestyrelse prøve på at få en leder til at tage sig af denne sportsgren.

KARUP ORIENTERINGSKLUB INVITERER TIL SUPPELØB
Ta’ familien med i skoven, gå eller løb en tur og få en tallerken suppe bagefter.
Lørdag den 2. FEB kl. 1300 arrangerer Karup OK Suppeløb, med samlet start og efter løb/gang efter
Bingoplader. Man vælger selv om man vil løbe/gå 1 el. 2 el. pladen fuld. Kom i god tid.
Start ved Klubhuset i Ulvedal.
Tilmelding til Jan Nielsen, Mail jannielsen2612@gmail.com, senest den 31. JAN 2019.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

