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IFK TRAIL 1 - 2018
Den 19. januar 2018 afviklede IFK C&M udvalg det første af årets 4 trailløb.
Ruten var blevet udvidet med en lille sløjfe nord for forhindringsbanen og på trods af
skovmaskinernes hærgen de sidste par uger, lykkedes det at friholde sporet så alle kunne finde
rundt.
Vejret viste sig fra sin bedste side med temperaturer omkring 0 og næsten ingen vind.
Der blev virkelig givet gas og alle fik en god oplevelse. Efter løbet hyggede deltagerne sig med
hinanden over en portion suppe.
Vores nye sponsor – Racing Denmark – havde givet fine gaver, så der blev udtrukket 8
lodtrækningspræmier som de heldige fik udleveret. Eneste der desværre ikke var til stede ved
præmieoverrækkelsen var Niels Stokholm. (Kontakt undertegnede ved lejlighed så du kan få din
præmie)
Hurtigste tider blev:
Klasse
Navn
Kvinder
Rikke Søby Johnsen/JMTO
0:42:09
Mænd
Kim Hansen/HW
0:26:00
Hold
Kim Hansen/HW-Jan Torp/722, Mads Rahbek/FTS 1:24:33
Den hurtigste kvinde og herre samt hold, blev behørigt hyldet og tilføjet ”Hall of Fame” på:
http://ifkar.dmif.dk/idraetsudvalg/cross-countrymotion/ifk-trail-hall-fame/
Alle tider og placeringer kan ses på:
http://ifkar.dmif.dk/files/8815/1679/8715/Resultater_til_IFK_Traillob_I_2018.pdf
Ligeledes kan point til Trail Serien ses på:
http://ifkar.dmif.dk/files/8715/1679/8740/IFK_Traillob_2018-I inkl trail serie point.pdf
Se også alle de fede billeder fra løbet på: http://ifkar.dmif.dk/billeder/
Med håbet om at se jer – og gerne endnu flere af jeres kollegaer – siger Cross Country udvalget
TAK for denne gang og vi glæder os til at se jer til TRAIL 2, som forventes at komme i maj/juni.

OBS. – OBS. – OBS.
DMI Mesterskaber i Cross Country afvikles i Oksbøl torsdag den 19. APR 2018.
Dette sker i forbindelse med DMI 100 år Jubilæum.
Det er C&C udvalgets håb, at rigtig mange af jer vil være med til dette stævne.
Nærmere herom kommer i en af de næste IM,
da tilmelding først er i starten af APR.
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