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SÅ ER DER NYT FRA GOLFUDVALGET
Så er foråret ved at være på vej, og en af de idrætsgrene som ikke har været lukket helt ned er Golf.
Mange klubber i DK har fint kunne spille golf på deres baner, skønt frosten og meget vand har sat
sine begrænsninger.
IFK Golfudvalg der har deres egen hjemmeside (www.ifkgolf.dk) har nu offentliggjort datoer for de
kommende matcher. Baner er pt. ikke valgt, men det kommer nok snart.
Følgende datoer er valgt, så sæt X i jeres kalender:
 IFK match, mandag den 19. april, første start kl. 12:00.
 IFK match, torsdag den 6. maj, første start kl. 10:00
 IFK match, fredag den 5. juni, første start kl. 10:00
 Rydercup, (spil mod en anden IF) torsdag den 17. og fredag den 18. juni.
 IFK match, søndag den 4. juli, første start kl. 09:00
 Værnenes match, (Flyvevåbnet mod Hæren og Søværnet) mandag den 23. august.
 DMI Forbundsmesterskaber, mandag og tirsdag den 6. og 7. september. (på Sydsjælland).
 IFK egne mesterskaber, fredag den 17. september, første start kl. 10:00.
Da ikke alle er bekendt med Golfudvalget arbejde, gengives disse datoer fra udvalgets hjemmeside.
Har DU lyst til at få faste opdateringer, kan du tjekke denne hjemmeside, eller få en kontakt mail
hver gang der sker noget fra udvalget. Kontakt Lasse Søegaard på lasses247@gmail.com eller
mobil: 26 83 59 78. IFK giver tilskud til ovennævnte matcher.

MERE GOLF
Mange klubber i vort nærområde som Herning, Viborg, Ikast, Hedens og - Karup Golfklub, har
begynderkursus her i slutningen af marts og i starten af april.
På deres hjemmeside kan du læse hvornår kurset sættes i værk, og hvor meget det koster at
deltage.
Klubkontingentet til disse klubber for et år, inklusiv kursus er meget forskellig, det beløber sig lige
fra 2500 kr. til 7000 kr.
Kan oplyse, at der i Karup afvikles der kursus den 5. april (aften) med teori, og praktik den 10. og 11.
april. Tilmelding via www.karupgolf.dk

MEDLEMSKONTINGENT TIL IFK for øvrige I 2021
På opfordring.
Hjemsendt personel, og/eller personel der gerne vil være med i IFK betaler via BANK OVERFØRSEL
For personer under 60 år er det 250 kr. og er man over 60 år er det 125 kr. pr. år. Pengene overføres
som sagt via bankoverførsel (ej giro) til konto: 7644-1004033. Betal venligst meget snart.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
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