IFK

IDRÆTSFORENINGEN
Flyvestation Karup

03. JAN 2018

xx. JAN

IDRÆTSMEDDELELSE 01.
IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dmif.dk

IFK FØRSTE ÆRESMEDLEM
Ved Julekaffebordet den 5. DEC 2017, hvor IFK havde samlet 90 medlemmer, blev der hædret
flere medlemmer for deres præstationer som vinder af forskellige idrætter, og ikke mindst
fandt IFK den rette person til Årets Idrætspris 2017, nemlig Lennart Bo Kristiansen. Dette
beskrevet i Idrætsmeddelelse nr. 42-2017.
Ved samme lejlighed skete så også det, at IFK bestyrelse for første gang siden foreningen blev
oprettet den 08. AUG 1951, har udnævnt sit første ”Æresmedlem”.
Udnævnt blev: SSG Ole Johnsen.
Ole har været medlem af IFK siden AUG 1973. Han har
været med i IFK bestyrelse fra start 80’erne til 2010. Han
har i denne perioden været sekretær i 12 år og i de sidste
2 år af sin tjeneste var han formand for IFK. Efter sin
hjemsendelse i 2011, havde Ole fred i et ½ år, men så
manglede IFK atter en sekretær, da ingen andre havde tid,
og Ole sprang velvillig til for at hjælpe i en kort periode.
Denne periode kører stadig, og Ole spytter ca. 42
idrætsmeddelelser ud om året, han underretter alle Oløbere om resultater af tirsdagsløb og pludselige ændringer
af startsteder. Ole er med til at styre IFK hjemmeside, så
den hele tiden er up-to-date.
Ole har altid været idrætsmand for IFK og dens medlemmer. Han har deltaget i mange år
på Skydeholdet, som O-Løber, tegnet de første mange O-kort omkring og på FSNKAR. Ole har
været med til at arrangere mange IFK og DMI stævner, og han har modtaget DMI’s
Guldemblem for sin indsats. Ole er fodboldspiller, fodbolddommer, terrænsportsmand i alle
discipliner og gennem de sidste mange år også en meget aktiv Golfspiller. Ole’s energi og
udadvendthed overfor IFK virke i så mange år gør, at IFK bestyrelse tildeler Ole titlen som
ÆRESMEDLEM. TILLYKKE
PBV
Simon Rewers Hansen
FM/IFK

RIGTIG GODT NYT SPORTSÅR TIL ALLE
Så starter det nye år, efter den megen gode mad og måske lidt for mange våde vare, og der er også
nok mange der ikke har fået sig rørt – såååå måske er der et par kilo der skal væk.

TIRSDAGS ORIENTERINGSLØB

Den nye liste over Tirsdags Orienteringsløb ligger på hjemmesiden, og vi starter allerede på tirsdag
den 09. JAN med O-løb fra Gymnastiksalen, og ud på FSN område..
Denne IM har 2 sider

CROSS OG MOTIONSUDVALGET MEDDELER
ROYAL RUN
Mandag den 21. MAJ 2018, i forbindelse med at HM Kronprinsen fylder 50 år (26. maj), har han
bestemt at han vil løbe forskellige steder i Danmark for at fejre sin fødselsdag. Løbedistancen er 1
Mile hvert sted. Da Kronprinsen bl.a. ønsker at løbe i Ålborg, arbejder udvalget på, at løbere fra
FSNKAR kan komme op og løbe sammen med Kronprinsen denne dag. Arbejdet koordineres med
FSNÅLB - og ÅLB Kaserners IF. Mere herom når der kommer nyt, men sæt X i kalenderen, hvis du
har lyst til at være med.

ÆNDRING AF MAIL- ADRESSER
Kære medlemmer af IFK.
Undertegnede er desværre bekendt med, at flere af jer skal til/eller har skifte job. HUSK derfor, at
sende undertegnede en mail med jeres nye mail adresse, evt. gerne den private, for så skal jeg
sørge for at I stadig får IFK Idrætsmeddelelser, og også O-løbsresultaterne, hvis I ønsker dette.
Private mailadresser rettes heldigvis ikke så ofte.

??ER DU MEDLEM AF IFK??
Dyrker du, og evt. din bedre halvdel orienteringsløb, motionsløb, golf, håndbold, fodbold,
badminton, skydning, flugtskydning, sortkrudtskydning, triathlon, duathlon, bueskydning,
biathlon orientering, mil 5 kamp, feltsport, terrænsport, cykling, MTB, faldskærmsspring,
fægtning, march eller volleyball. –
Ja undskyld vi spørger, men vi vil så gerne have mange flere medlemmer i vores militære
idrætsforening IFK. For den formidable pris af 17,17 kr. i måneden, kan du blive medlem,
(også den bedre halvdel derhjemme) og dette kontingent kan du/I få mange igen, hvis du
dyrker en sportsgren under vores regi. Det får du, da vi støtter med tilskud til startgebyr til
de ovennævnte idrætter. Det eneste vi (IFK) kræver, er, at du stiller op for IFK.
Kan du på dit løntræk se at du betaler et beløb til DMI, er det ikke sikkert at det er IFK du
betaler til – MED MINDRE beløbet er 17,17 kr. – De 17 øre er lig med, at det er IFK du betaler
til, for vi er den 17’ idrætsforeningen under DMI. Tjek vores hjemmeside www.ifkar.dmif.dk
– her står hvordan du bliver medlem. Ellers kontakt IFK kasserer Uffe Dam på fes-sokar03,
eller mobil 41 99 66 29, eller undertegnede.

MEDLEMSKONTINGENT TIL IFK for øvrige 2018
Hjemsendt personel, og/eller personel der gerne vil være med i IFK betaler via BANK OVERFØRSEL
For personer under 60 år er det 220 kr. og er man over 60 år er det 110 kr. pr. år. Pengene overføres
som sagt via bankoverførsel (ej giro) til konto: 7644-1004033. Betal inden den 01. FEB 2018.

Lige en Husker fra IM nr. 43-2017

CROSS OG MOTIONSUDVALGET
IFK Cross og Motionsudvalg inviterer dig til Trail løb den 19. januar 2018 kl. 10.00 med efterfølgende
varm suppe/brød, sodavand og social hygge. Der løbes stafet i hold, men din individuelle tid gælder også
her.
I år løbes IFK Trailløb desuden som en serie af 4 løb fordelt hen over året. Der vil derfor være følgende
konkurrencer: Holdstafet – Individuel - Trail Serie
Tilmelding senest den 12. januar til Rikke Søby Johnsen på: tlf. 72840704 eller e-mail: JMTO-OE-02
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær. Mob: 2990 4811

