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DMI Volley 2021
DMI volleyball stævne D. 11.11.2021 skulle Vojenshallerne danne rammen for dette års DMI volleyball
stævne.
Dette års stævne blev på trods af corona, afholdt på fornemmeste vis. FW/SKP stillede med hele tre hold.
Nemlig et pilot, flymekaniker og Brand og Redningshold der fra starten var tilmeldt mix-rækken. Men på
grund af ændringer i ellevte time, blev mixrækken omdøbt til herrerækken, da der ellers ikke ville kunne
dannes en egentlig mixrække. På trods af denne ændring, blev stævnet en stor succes med velspillende
kampe. Der var for idrætsforeningen indkøbt nye spillerdragter, så det ikke var til at se, at der ikke var tale
om egentlige klubhold, der lige skulle finpudset både Bagger/fingerslag☺. Men selvom der var tale om
særdeles velspillende hold, hvor humøret var helt i top, blev det dog ikke til nogle førstepladser.
Dog blev det til en ”podie” placering for pilotholdet, der sluttede på en flot 3. plads. Mekanikerholdet
sluttede på en 4. plads. Og Brand og Redning(mix) sluttede på en 5. plads. Uagtet placeringer, der for
nogen, ikke levede op til forventningerne, blev det endnu engang en utrolig god oplevelse for alle.
Det er værd at bemærke, at antal af volleyballhold er stødt stigende. Det skal i denne forbindelse nævnes,
at der altid er plads til flere hold, eller blot flere spillere pr. hold☺. Vi håber, at næste års DMI stævne
bliver lige så stor en succes, og at tilslutningen forbliver lige så stor.
Tak til alle frivillige hjælpere af stævnet, der bidrog til, at stævnet blev afholdt på en sikker og forsvarlig
måde.
DMI Badminton 2021
IFS var arrangører for DMI Badminton d. 02. december 2021, som blev afholdt i Vojens Hallerne. Der var
stor opbakning fra IFS medlemmer, som stillede med hele 23 spillere.
Der blev svedt i både single og double kampe, og det blev til mange flotte dueller. Trods corona, så fik
DMI badminton repræsentanten stablet et program på benene og med god støtte fra hjælperne, kom der
flow i kamp programmet.
IFS løb afsted med en masse flotte podiepladser.
Vi håber fra IFS, at både ”gamle” som nye spillere vil tage til Frederikshavn d. 23. marts 2022 og vise IFS
fanen.
Resultater fra DMI badminton
Herre single A: 1. plads Patrick og 3. Plads Mads
Herre single B: 1. plads Brian, 2. plads Frederik og 3. plads Kasper
Herre single Oldboys: 1. plads Troels
Herre single Veteran: 3. plads Christian
Dame single: 3. plads Isabella
Herre Double A: 1. plads Patrick og Troels
Herre double B: 1. plads Andreas og Steffen, 2. plads Brian og Kasper
Herre double Oldboys: 2. plads Morten og Lars
Herre double Super Veteran: 1. plads John og Torben
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