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ÅRETS IDRÆTSPRIS 2017.
Den 5. DEC afholdte IFK det traditionsrige Julekaffebord, hvor alle IFK medlemmer kan komme
og få en kop kaffe og lidt æblekage og klejner i forbindelse med at Formanden Simon Rewers og
forskellige udvalgs formænd fortæller om året der er gået, og hvordan resultaterne har været
ved afvikling af de forskellige IFK mesterskaber.

Årets Idrætspris og hæder gives for:
Motivationen for denne pris er:
Pokalen tildeles en aktiv idrætsmand eller
kvinde, eller enhed, der har udført et trofast
og stort nyttigt stykke arbejde som leder,
og/eller aktiv idrætsudøver, gennem en
årrække, eller ved et eller flere flotte
resultater ved store mesterskaber fremmer
IFK virke – til gavn for flyvestationens
idrætsforening og dens medlemmer.
Dette års Idrætspris gives i år til et medlem
der ikke er tjenestegørende på Flyvestation
Karup, men alligevel er et mange årig medlem
af IFK. Personen kan til en hver tid stille op
for IFK til Forsvarets og DMI mesterskaber, i
sin egenskab af at være medlem og
Oversergent i Hjemmeværnet.
Personen vi taler om er en 54 årig Pedel ved
Sønder Mølle Kursuscenter i Viborg, og så
ved vi nok alle sammen hvem det drejer sig
om nemlig.
OS Lennart Bo Kristiansen

Lennart har gennem mange år deltaget for IFK i stævner og mesterskaber i Feltsport,
Terrænsport, Orienteringsløb, Biathlon orientering og Skydning. Lennart har ikke stået på det
øverste trin af sejrsskamlen, men tit på de to ved siden af, i de mange konkurrencer han har
deltaget i.
Lennart er med til at få flere til at deltage i IFK’s idrætter, han stiller selv op hver gang, han
er initiativrig og holder sig ikke tilbage for at lave noget. Dette gør, at han af og til er
banelægger for tirsdagsløbene, og skal der bruges en hjælper til en eller anden funktion som
IFK skal arrangerer, dropper han deltagelsen og hjælper i steder for.
I foråret i år var han foregangsmand for at lave et mini biathlon orientering, da der intet var
før i august. Dette er allerede på tegnebordet i 2018 også. Lennart har et godt humør, han er
en god kammerat, og en værdig modtager af dette års Idrætspris.

Denne IM har 2 sider

NYT FRA IFK UDVALG
Bestyrelsen skal herved byde velkommer til 2 nye folk i IFK Udvalg, der drejer sig om:
Faldskærmsudvalget hvor Simon Markussen overtager udvalget fra Morten Nyrum, der forlader AFTC.
Simon kan kontaktes på markussen.simon@gmail.com Mobil: 28 30 13 81
Triathlon – Duathlon udvalget hvor Mads Rosendal indgår i udvalget sammen med Michael Mejlholm.
Mads kan kontaktes på: HW-AMSEH-231@mil.dk Mobil: 31 95 83 29

NYT FRA KARUP ORIENTERINGSKLUB
Den gamle tradition skal holdes i hævd, en tur rundt om Hald sø ca.17km eller løbe/gå
inderøen rundt ca.6 km. Mødested er P- pladsen overfor Niels Bugges gamle kro, og for
dem der vil løbe Hald sø rundt er det kl. 9:30 og for alle andre er det kl. 10:00 starten går og
det er 1. juledag det sker. Og når så vi igen er samlet ved bilerne efter turen, er det tid at
ønske hinanden ”Glædelig jul og Godt nytår". Turen er ikke kun forbeholdt
klubmedlemmer, så tag bare forældre og svigerforældre, børn og andre julegæster med.

Derfor også denne indbydelse til alle IFK medlemmer og familier.

MEDDELELSER FRA IFK
Idrætsforeningen på Flyvestation Karup ser jo gerne at alle medlemmer får tilbud om at
deltage i forskellige idrætsarrangementer, og efter stævner, at få noget at vide om resultat
og placering.
Mange af arrangementerne er også økonomisk dækket med tilskud fra IFK til startgebyr.
Derfor udsender undertegnede disse ca. 42 Idrætsmeddelelser ud om året. Derudover
udsender undertegnede resultatlister og meddelelser ud om Orienteringsløb, men kun til
dem der ønsker dette.
Såfremt du kender nogen der har interesse i disse meddelelser, kan jeg tilføje dem på mine
lister, sendt blot dit navn og mail adresse til undertegnede, gerne privat mail.
Skulle du, mod forventning, være træt af at se disse mails, og du i øvrigt ikke interesseret i
idræt, så skal du selvfølgelig, heller ikke have dem. Så kontakter du bare undertegnede og
afmelder alt korrespondance.
IDRÆTSFORENINGEN FLYVESTATION KARUP
ØNSKER ALLE MEDLEMMER OG DERES FAMILIER

En rigtig Glædelig Jul,
samt et godt og nyt idræts år.

Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

