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DMI MESTERSKABER I BADMINTON
Ved DMI mesterskaber i badminton lavede IFK deltagere igen, igen rigtig flotte præstationer, så det er med
stolthed at den nye formand for udvalget Allan Jydemand Mortensen kunne meddele, at IFK fik 4 guld og 3
bronze medaljer ved stævnet. Resultatet blev:
Herre single VET: Nr. 1 Jørgen Møller. Nr. 3 Allan Jydemand Mortensen.
Herre double VET: Nr. 1 Jørgen Møller og Allan Jydemand Mortensen
MIX double OLD: Nr. 3 Stine Schjødt og Palle Munk
Herre double SUPVET: Nr. 1 Palle Munk og Peter Normann Johansen. Nr. 3 Ryan Laier og Allan Urlev.
Herre single SUPVET: Peter Normann Johansen.
Vær at bemærke, at Peter Johansen nu har vundet Pokalen for Superveteran 3 gange, hvilket
betyder den nu er til evigt eje, fantastisk flot.
IFK skal skaffe en ny Pokal til 2020 DMI og samtidigt indgravere den gamle med årets resultat.
Træning. Det er stadig mandag fra 12-14. Det nye er at jeg opretter begivenheden på facebooksiden:
IFK Badminton. Ind og find den og del den gerne med andre.

Politiets MTB sommercup 1. AFD. 4. april 2019 (Horsens)
IFK cykel og MTB udvalg info:
Vi havde en god dag, dog blev vi MEGET overrasket over niveauet på banen da den første 2/3 var sort op
og nedkørsel. Vi fik kørt 357 højdemeter på de 14 KM + en prøverunde på godt 5 KM, hvor vi næsten gav
op pga. den svære rute.
Men stemningen var god og alt i alt havde vi en god dag og fik noget af en oplevelse.
Arrangementet var godt gennemført med en godt markeret rute, og en guide placeret hvor der var fart og et
skarpt sving.
I de 2 dele af banen med op og nedkørsler var der placeret personer til primært foto, men også af
sikkerhedsmæssige årsager ved eventuelle uheld.
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