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INDBYDELSE TIL DMI MESTERSKAB I VOLLEYBALL
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed idrætsforeningerne til forbundsmesterskab i volleyball
2017 for herrer og mix, torsdag d. 16. marts 2017.
Stævnet gennemføres i Elbo Hallen, Tingvejen 24, Taulov, 7000 Fredericia, med Fredericia Garnisons
Idrætsforening (FAGI) som arrangør, som et éndagsarrangement.
I Mix-rækken spilles med minimum 2 damer på banen samtidig. Spillerne må gerne deltage i andre rækker.
Der tages om muligt højde for dette i programplanlægningen.
Der er fri tilmelding af antal hold i begge rækker.
Tilmelding til: Torben B. Sønderskov ACW-OCT-324@mil.dk Mobil: 2174 4436 Seneste tilmelding er
fredag den 24 FEB, men gerne hurtigere, så I kan komme i gymnastiksalen og træne lidt i forvejen.

IFK VOLLEYBALL ER GÅET PÅ FACE BOOK
Er du interesseret i Volleyball så tjek ind på Facebook på ”IFK Volley” og vær med til at banke vores
hold op igen, så vi kan lave lidt fællestræning og være med til næste DMI stævne. MVH Torben
Sønderskov.

INDBYDELSE TIL DMI MESTERSKAB I BADMINTON
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskabet i badminton 2017.
Stævnet afvikles 29.-30. MAR 2017 i Lerpøthshallen, Varde med Idrætsforeningen Varde Garnison som
arrangør.
Praktiske detaljer om selve afviklingen er beskrevet i indbydelsen. Den 29. MAR bliver der afviklet
kammeratskabsaften.
Der spilles i følgende rækker:
Senior single (A- og B-række), Senior double (A- og B-række), Old Boys single, Old Boys double
Veteran single, Veteran double, Super Veteran single, Super Veteran double og Master Class double
Dame single, Dame double, Mixed double og Mixed double old.
Tilmelding til: Peter Johansen på mail: hpjohansen@webspeed.dk eller mobil: 2830 1129, eller til Palle
Munk AFTC-ULI-007@mil.dk mobil: 4031 3059. Ring hvis du er i tvivl. SENEST fredag den 3. MAR.
Fortæl hvilken række du vil spille med i, om du vil være med i double, om du ønsker kørelejlighed til
Varde, og om du ønsker at deltage i kammeratskabsaftenen den 29 marts.

MEDLEMSKONTINGENT TIL IFK 2017
Flere har efterlyst, hvordan og hvornår man betaler kontingent til IFK. – Det er sådan, at tjeneste
gørende personel betaler via løntræk. Man kontakter bare Uffe Dam fes-sokar03, eller mobil: 4199
6629, og afgiver ens ma nr, cpr. Nr. og navn, så kører det automatisk. Pris er 15 kr. og 17 øre pr.
mdr.
Hjemsendt personel, og/eller personel der gerne vil være med i IFK betaler via BANK OVERFØRSEL
For personer under 60 år er det 180 kr. og er man over 60 år er det 90 kr. pr. år. Pengene overføres
som sagt via bankoverførsel (ej giro) til konto: 7644-1004033. Betal inden den 28. FEB 2017.
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