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GOLFSÆSON 2019 ER NU PLANLAGT
Golfsæsonen 2019 for IFK nærmer sig og golfudvalget har valgt årets baner og turneringer. I den løbende
turnering, der starter i slutningen af april og slutter ved udgangen af september, her er det muligt at spille
med i 7 turneringer fordelt med 4 ordinære turneringer, Værnenes Match og DMI Forbundsmesterskabet,
der jo som sædvanlig afvikles over 2 dag. I år er det Varde - og Breinholtgård Golfklubber der spilles på i
dagene 2. og 3. SEP.
Golfudvalget har deres egen hjemmeside der hedder www.ifkgolf.dk. På denne hjemmeside vil der som
sædvanlig blive lagt diverse information ud om den kommende golfsæson.
Har du lyst til at blive kontaktet om nyt fra denne hjemmeside, kan du tilmelde dig hjemmeside via mail til
Lasse Søgaard på: lasses247@gmail.com
Værnenes Match bliver gennemført på (mangler endnu)Golfklub bane, torsdag den 27. JUN, med start kl.
10:00 (invitation følger).
De 4 ordinære turneringer spilles på følgende baner:
 Hjarbæk Golfklub, 15. april, første start kl. 10:00. Tilmelding er åben
 Viborg Golf Klub, 26.april, første start kl. 12:00. Tilmelding er åben
 Herning Golf Klub, 16. MAJ, GUNSTART kl. 13:00 Tilmelding er åben
 Århus Ådal Golfklub, 16. august, første start kl. 10:00.
 Klubmesterskab UGE 39 (Tid og sted tilgår).
Endelig, men ikke mindst har IFK den brave kamp, RYDERCUP mod Flyvestation Skrydstrup (IFS). Dette
er endnu ikke planlagt, men tid og sted vil blive offentliggjort her i en Idrætsmeddelelse og selvfølgelig på
Golfudvalgets hjemmeside www.ifkgolf.dk Golfudvalget satser på JUN måned.
Tilmelding til de 4 ordinære turneringer foregår som sædvanlig via Golfboks,
Golfudvalget ser frem til en fantastisk sæson, og vi håber selvfølgelig på mange deltagere gennem hele
sæsonen. Spred budskabet og få flere til at deltage.
Vi ses, IFK golfudvalg, Kim og Lasse. (2551 1859 – 2683 5978)

POLTIET INDBYDER TIL FYN OPEN
Fredag den 3. maj 2019 med start kl. 0900 på Langesø Golfbane. Der spilles stableford med max handicap
på 36. Pris 550 kr., dette inkluderer, morgenmad, frokost, baneguide, greenfee, træningsbolde.
Tilmelding til lfr005@politiet.dk, evt. snak med Lars Fredenslund tlf.: 41 22 70 39 ell. 20 91 04 91. Penge
skal overføres til Reg. 0400 konto 4 012 475 530. IFK dækker med 100 kr. i startgebyr.

ÅBNINGSMATCH I KARUP Å GOLFKLUB
Karup Å Golfklub indbyder herved alle golfspillere i IFK til åbningsmatch lørdag den 06. APR,
med Gunstart kl. 10:00. Alle er velkommen, tilmelding via Golfboks er åben nu, Greenfee 150
kr. match fee 50 kr. Arrangementet dækkes ikke af IFK. Fine præmier fra Slagteren i
Herning.
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