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HUSK!

IFK afvikler lokale mesterskaber i Flugtskydning onsdag den 31. maj kl. 1400 –
1900, så mød op på banen i Grove.

Flyvestation Karup Trail løb
IFK Cross og Motion inviterer dig til Trail løb den 16. juni kl. 11.00 med efterfølgende social hygge og
frokost grill med øl/vand. - Der løbes stafet i hold. Et hold består af (op til) 3 mand m/k.
Hvert hold løber 3 omgange på MTB sporet bag gymnastikhallen. - Ruten er 5,3 km pr. omgang og
velafmærket.- Flotte præmier til vinder holdet - Vi håber I vil bakke op om dette nye initiativ, så det kan blive
en fast tradition. Startgebyr inkl. grillfrokost 70 kr. - Løbet er gratis for IFK medlemmer!
Tilmelding senest den 9. juni til Rikke Søby Johnsen på: tlf. 72840704 eller e-mail: JMTO-K-OE104

DMI MESTERSKABER I CYKLING
IFK har den 17. og 18. maj deltaget i DMI landevejscykling i Brobjerg (Holstebro).
Det var et par super gode dage med super godt vejr, og det blev som sædvanligt også til en fin medaljehøst, og andre
fine resultater til IFK rytterne, i både enkeltstarten og linjeløbet.
Der er ingen tvivl om, at det var blevet til endnu flere medaljer til IFK, hvis ikke vi var blevet ramt af så mange
punkteringer og revnede og sprungne dæk.
F.eks. Johannes Mads lå længe, på enkeltstarten, til at vinde sin klasse, inden han desværre måtte udgå pga. et dæk
der sprang. Om det kan kaldes et uheld, må i spørge ham selv om :-) )
Og Dan Nielsen var bestemt også et af vores medaljehåb, i linjeløbet, men han måtte desværre også udgå pga.
dækket blev skåret op af en sten på vejen.
Men så er det dejligt at der er så mange andre ryttere som gør det super godt. (Se resultaterne længere nede).
F.eks. var det også super godt at vi havde en kvindelig deltager Anni Pedersen med fra IFK i år, som leverede en
super god præstation, og vandt sin række i Enkeltstarten.
Ivan Kjær punkterede kort efter starten, i linjeløbet, og måtte se resten af feltet køre væk. Men Ivan fik meget hurtigt
skiftet slange og kom tilbage i løbet, og gennemførte løbet i en fin tid.
Så alt i alt blev det igen et godt DMI for IFK cykling.
Næste år er der 100 års jubilæum i DMI, og der er lagt op til, at det skal fejres med maner i Skive, og der forventer vi i
cykeludvalget, at vi stiller med mindst dobbelt så mange rytter, som vi gjorde i år, fordi vi ved vi har mange gode
cykelryttere på FLYVESTATION KARUP.
Der var en del ryttere som gerne ville have været med i år, men som var tjenstligt forhindrede, men dem ser vi meget
gerne deltage næste år.
Håber vi ses til næste års DMI i Landevejscykling.
MVH Nikolas og Martin
IFK cykeludvalg.
Til Enkeltstarten d. 17. maj stillede IFK med 11 ryttere til start. Resultaterne blev følgende:
ENKELTSTART (20 km):
Kvinder: NR. 1 Anni F. Pedersen 40,2 km/t.
MÆND Senior A: NR. 2 Dan Nielsen 44,1 km/t. og NR. 3 Jonas Poulsen 43,4 km/t. og NR. 7 Mads R. Larsen 41,5
km/t.
MÆND Senior B: NR. 1 Peter Madsen 43,1 km/t. og NR. 7 Steen H. Nielsen 35,2 km/t.
MÆND Old Boys: NR. 3 Jannik V. Henriksen 37,8 km/t. og NR. 4 Martin Henriksen 34,8 km/t. og (DNF) Johannes
Madsen (lå længe til at vinde klassen, men måtte desværre udgå pga. defekt).
MÆND Veteran: NR. 9 Michael Jespersen 30,5 km/t.
MÆND SuperVeteran: NR. 4 Ivan Kjær 34,5 km/t.
Denne IM har 2 sider

Til Linjeløbet d. 18. maj stillede IFK med 9 ryttere til start. Resultaterne blev følgende:
LINIELØB:
MÆND Senior A (90 km): NR. 3 Peter Madsen 36,3 km/t. TID: 02:28:45 og (DNF) Dan Nielsen (fik defekt og måtte
desværre udgå af løbet).
MÆND Senior B (45 km): NR. 7 Steen H. Nielsen 30,7 km/t. TID: 01:27:48 og NR. 10 Martin Henriksen 30,6 km/t.
TID: 01:28:01 og NR. 11 Nikolas Rasmussen 30,6 km/t. TID: 01:28:03 og NR. 16 Ivan Kjær 26,6 km/t. TID: 01:41:26
(Ivan var så uheldig at punktere undervejs)
MÆND Old Boys (75 km): NR. 4 Johannes Madsen 35,7 km/t. TID: 02:05:53
MÆND Veteran (75 km): (DNF) Michael Jespersen.
MÆND Super Veteran (75 km): NR. 1 Per H. Nielsen 34,3 km/t. TID: 02:10:52

DMI Enkeltstart:
Bagerst fra venstre: Dan Nielsen – Ivan Kjær – Jannik V. Henriksen – Jonas Poulsen -Mads R. Larsen – Johannes
Madsen – Steen H. Nielsen. Forest fra venstre: Anni F. Pedersen – Michael Jespersen – Peter Madsen – Martin
Henriksen.

DMI LINJELØB:
Fra venstre: Steen H. Nielsen – Peter Madsen – Nikolas Rasmussen – Michael Jespersen – Johannes Madsen – Per
H. Nielsen – Ivan Kjær – Martin Henriksen. På billedet mangler Dan Nielsen, som var taget hjem inden billedet blev
taget.

