IDRÆTSFORENINGEN FOR FLYVESTATION SKRYDSTRUP (IFS)
medlem af:
Dansk militært Idrætsforbund, DMI
Dansk fægteforbund, DFF
Dansk orienteringsforbund, DOF
Dansk skytteunion, DSkyU
alle under Dansk idrætsforbund, DIF

IDRÆTSMEDDEL

IDRÆTSMEDDELELSE
IM Nr. 14
11-04-2022
Opstartsmøde IFS golf 2022
Dagsorden:
• Drøftelser omkring:
o Turneringsform og antal
o Præmier/matchfee
o Kontingent
o Baner 2022
o 2-dagestur
o Evt.
Turneringsform og antal:
Det blev vedtaget, at vi afvikler turnering på 5 enkeltdage (fredage) og to 2-dagesture, henholdsvis Ryder Cup mod
FSN KAR og DMI Mesterskab. Dagene ved begge 2-dagesture vil tælle i den gennemgående turnering. Der vil
derfor samlet være 9 gældende turneringer i 2012. Der spilles som udgangspunkt Stableford alle dage, men den ene
dag, hvor der spilles Flyvestationsmesterskab, spilles der ligeledes slagspil.
De to dårligste resultater kan stadig trækkes fra i den gennemgående Stableford-turnering.
Præmier/matchfee:
Der vil blive en 1. og 2. præmie i to rækker ved mere end 7 deltagere og 3 præmier i én række ved deltagelse af op
til 7 personer. Der kan indkøbes præmier for i alt 300,- kr. til hver turnering på enkeltdage. Den samlede vinder af
den gennemgående turnering vinder den indstiftede pokal sponsoreret af Per Hussmann.
Kontingent/indskud
Kontingentet for 2022 vil være kr. 250,-, der indbetales på regnr. 9892 kontonr. 3060435390
Nye medlemmer
Send navn, tjenestested, mobilnummer og DGU-NR til OSW-AS-001@mil.dk eller s.graugaard@outlook.com
Baner 2022:dk
Planen for 2022 er som følger:
Dato
22. april
20. maj
17. juni
15. juli
19. august
2.-3. september
7. oktober

Bane
Varde
Altenhof el. Esbjerg
Ribe
Haderslev
DMI bane eller Jels
DMI Århus og omegn
Esbjerg el. Altenhof

Ovenstående er den foreløbige plan, så der kan komme ændringer til f.eks. bane.
Det tilstræbes, at vi slår ud fra kl. 08.30 de enkelte spilledage (IFS turnering). Mødetid vil være senest 08.15.
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Indbydelse til DMI forbundsmesterskaber i fodbold (ude) 2022.
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) og Skive Garnisons Idrætsforening (ISG) indbyder til forbundsmesterskaber i
Ude Fodbold (ude) 2022
Stævnet gennemføres fredag den 20 MAJ 2022
Med Idrætsforening Skive Garnisons Idrætsforening (ISG) som arrangør.
Stævneformen samt spilletid vil afhænge af antal tilmeldte hold i de enkelte rækker.
Der gøres opmærksom på, at idrætsforeninger kan tilmelde alle de hold de ønsker i de enkelte rækker.
Spillested: Skive Kaserne
Der afvikles forbundsmesterskaber i følgende rækker.:
•
Senior, gennemføres som 7 mands fodbold. (Forbundsmester)
•
Oldboys, gennemføres som 5-mands fodbold
•
Veteraner, gennemføres som 5 mands fodbold
•
Mix - gennemføres som 5-mands fodbold
Antal deltager pr. hold er som følger.:
•
Et hold i 7-mandsrækken må bestå af op til 12 spillere samt en leder
•
Et hold i 5-mandsrækken må bestå af op til 8 spillere samt en leder
•
Et hold i Mix rækken må bestå af op til 5 damer og 3 herre samt en leder.
Alderskriterier
Senior
Yngre Oldboys
Veteran
Mix

Start ret det år man
fylder
27 år (fra årgang 95)
45 år (fra årgang 77)
-

Dispensation
ingen
ingen
1 fra årgang 78
Ingen

Ydelser: (transport og kostpenge) i henhold til FSK Idrætsbefaling Militær Idræts, Nr. 01-2022. Stævnet er et
”Kategori C-arrangement, hvilket er ensbetydende med, at der kan anvendes arbejdstid til deltagelse i
arrangementet. Udgifter konteres under anvendelse af egen idrætsforenings ordrenummer
TILMELDING
skal sendes på FIIN til: FW-S-MGS004@mil.dk - Jesper som så laver samlet tilmelding for IFS
sidste frist for tilmelding er fredag 22. april kl. 1200
Yderligere informationer kan findes i invitationen på internettet via DMI’s hjemmeside www.dmif.dk
Spørgsmål kan rettes til FW-S-MGS004@mil.dk - Jesper 25252979 eller
FW-L-LSUPC24@mil.dk - Michael 25239245

Landevejscykling 1. afdeling af Politiets Jubilæumscup
Løbet foregår i Brædstrup den 23. og 24. maj med enkeltstart og linjeløb.
Horsens Politi afholder stævnet og hele indbydelsen kan ses på DPIF hjemmeside.
Kontaktperson Alfred FW-AM3-007@mil.dk eller 41227650

PFV
Helle Gotthardsen
Postadresse:
Lilholtvej 2
6500 Vojens

Telefon:
72848000
Indvalg: 72848261
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74 20 58 00

E-mail: fsnskp@mil.dk

