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Velkommen

Volleyball

Velkommen til vintersæsonen 2012-2013 i FB.

VOLLEYBALL I FB ER FOR ALLE ALDRE (16 - 80) OG KØN.

Næppe er en af årets store begivenheder i Fynslund Boldklub, den årlige sportsfest overstået,
før det er tid til at tænke på den kommende vintersæson. Traditionen tro uddeler vi denne
folder med en mangfoldighed af tilbud udi idrættens verden.

Når sommerferien er sat i fotoalbummet, du har fået nok af solforbrændinger og grillpølser på
terrassen, så er det tid at søge mod hallen og få smidt nogle af de overflødige kilo.
Hvad er så bedre end at spille volleyball - en sport med sved på panden og et smil på læben.
Vi træner hver mandag fra 20 - 22. Det er motion for hele kroppen og ikke mindst for lattermusklerne.

Jeg var selv med både som nyder af og yder til omtalte sportsfest. Det er som at være en del
af en kæmpe organisme, hvor nogen har overblikket, nogen ved noget, nogen er arbejdsbier,
nogen kører på automat pilot, nogen er bare med.
Så er det skønt at se tilbage på endnu et arrangement, som bare klapper. Planlægning, arbejdsfællesskab, pjat, frokost, sammenpakning og til slut den grønne træningsbane med den
lyse plet klar til at modtage hverdagen.
Sådan er hverdagen i FB. En organisme båret af en masse trænere, hjælpere, udvalg, bestyrelse og ikke mindst sponsorer, som giver os mulighed for at holde tingene i gang og lave nye
tiltag. Det hele rammet ind af gode traditioner: sportsfest, julefrokost og diverse afslutninger
og klubmesterskaber. Men alt afhænger af, at der er nogen, som bruger alle vores tilbud. Derfor håber vi, at rigtig mange vil benytte sig af vores vintertilbud. Vi altid åbne for nye ideer, så
kontakt os endelig. God vintersæson 2012-2013 i FB.

Vi er med i DGI-turneringen, det betyder, at vi er af sted til stævner 3 gange før jul og 4 gange
efter jul. Hvert stævne er på 2-3 kampe, og de afvikles i weekenderne.
Ud over turneringen deltager vi i forskellige invitationsstævner - vi satser altid på at vinde
kampene og ikke mindst festerne bagefter!
Sæsonstart 5/9 2011.
Det koster 600 kr. for en sæson.
Yderligere oplysninger kan fås hos Steffen på 7555 5346.

Hans R. Andersen
Formand for FB

Krolf
Spilles ved Fynslund Hallen og alle er velkomne.
Ring til Peder Rostgaard Andersen omkring tidspunkter på tlf. 7555 6126
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Gymnastik
Tid:

Gymnastik

Hold:	Ledere og hjælpere:

Mandag med opstart 10. september 2012
15.00 - 16.00

Puslinge (3 - 4 år)
Ann Bøgelund, Sussi Laustsen og
Kontingent kr. 350,- inkl. T-shirt
+ hjælpere
		
16.00 – 17.00
Forældre/barn idræt (op til 3 år) Anita Solgaard + hjælpere		
Kontingent kr. 400,- inkl. 2 stk. T-shirt		
17.00 – 18.30	Rytme-spring I
For drenge og piger i 2.kl. - 3. kl.
Kontingent kr. 350.- inkl. T-shirt
Kira Nørhede, Kenneth Nørhede,
		
Lars Jørgensen,Cathrine Schilling
		
+ Laura Olesen+hjælpere
		
18.30 – 20.00	Rytme-spring II
For drenge og piger fra 4. kl. og
Kontingent kr. 350.- inkl. T-shirt
opefter
		
Hanne Hald, Kenneth Nørhede
		
Kira Nørhede, Lars Jørgensen 		
		
Alexander Thorvaldsen + hjælpere
				
20.00 – 21.00
Herregymnastik
Alice Junker Larsen
Kontingent kr. 350,(Bemærk opstart 1. oktober 2012)

Fredag med opstart 11. januar 2012
15.30 – 16.30	Sjov motion for børn		Rikke Reeske og Gitte Friis
piger og drenge fra 3. klasse
og opefter: kom i form på en sjov måde
Konditionstræning, leg og styrketræning.
Kontingent: kr. 200.-

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 23. marts 2013 om formiddagen.
Cirkeltræning
I cirkeltræning er der 8 - 10 forskellige stationer vekslende mellem puls- og styrketræning, fx
sjipning, ryg- og maveøvelser, sprint, håndvægte og stepbænke.
1 - 2 min. træning på hver station, efterfulgt af en lille pause, før der skiftes station.
Velegnet for både mænd og kvinder uanset fitness niveau. Hver time afsluttes med cool down
og stræk.

Tirsdag med opstart 11. september 2012 (bordtennisrum i hallen)
17.00 -18.00

Pilates (fra 18 år, medbring underlag) Hanne Holm Johansen
(der kan oprettes flere hold)
Kontingent kr. 400.		

Onsdag med opstart 5. september 2012 (Harte Fritidscenter)
19.30 -21.30	TurboQuinder
Kontingent kr. 700.-

Inge Støvring

Onsdag med opstart 12. september 2012
15.00 - 16.00	Krudtugler (børnehave børn fra 5 år) Instruktør Bodil Kristensen
Kontingent kr. 350,- inkl. T-shirt
+ hjælpere			
						
16.00 - 17.00	Knaldperler (Bh.kl. og 1. kl.)
Instruktører søges +
Kontingent kr. 350.- inkl. T--shirt
hjælpere
17.10 - 18.00

Cirkel- træning
Kontingent kr. 400,- inkl. T-shirt
(fra 16 år, mænd og kvinder)
Ingen opvisning

Anne Thorogood

18.00 – 19.00	Motionsdamer
Alice Junker Larsen
Kontingent kr. 350.		
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Håndbold

Fodbold

TIRSDAG

Indendørsfodbold

Start
21. August

Tidspunkt
18.30 - 20.00

Hold/årgang
U 14-årg. 98-99

Trænere
??

21. August
18.30 - 20.00
U 12-årg. 00-01
			
			
			

Kevin Reinhart og 		
Annette Landmark
- hjælpetræner
Tobias Levandowski

21. August
17.30 - 18.30
U 10-årg. 02-03
			

Gitte Nikolaisen og
Pernille De Plaze

21. August
16.30 - 17.30
U 8-årg. 04-05
			
			
			

Brian Nissen og
Tue Collatz
- hjælpetræner
Martin Pallesen

4. September
15.45 - 16.30
U 6-årg. 06-07
			
			
			
			

Betina Glibstrup og
Gita Olesen
- hjælpetrænere
Jeppe Pallesen og 		
Emilie Landmark

21. August

??

20.00 - 22.00

Herrer og damer senior

Opstart fredag den 26 oktober og lørdag den 27 oktober.
9.00 -10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.00

Piger og drenge Årg.2005-06-07-08
Piger og drenge Årg.2001-02-03-04
Piger og drenge Årg. 1997-98-99-00
Plads til udvidelse af tiden hvis vi bliver mange.

Fredag
kl. 20.00- 22.00

Ynglinge damer og herrer
Senior damer og herrer.

27-12-12

Julestævne

JULEST
27/12 2ÆVNE
012

OPSTARTS-ARRANGEMENT FOR - U6 OG U8 I HALLEN
FREDAG DEN - 31. AUGUST KL. 15.30 - 16.30
Sæt stort KRYDS i kalenderen fredag den 31. august og kom og vær
med til håndboldudvalgets opstartsarrangement.....vi skal spille
håndbold, lege, grine og ha` det sjovt.....så tag dine venner med!
Fra og med den 11. september henter Emilie Landmark og Jeppe Pallesen
børnene på U 6 - holdet i børnehaven. Husk at skrive barnet på sedlen, der bliver hængt op..
Ved første træningsgang ser vi gerne at forældrene er med,
Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte
håndboldudvalget eller se www.fynslundboldklub.dk for yderligere info.

KONTINGENT
U 6 og U 8
U10 og U12
U14

kr 1 x 385,00
kr 1 x 525,00
kr 1 x 525,00

Serie 3 D:
2 x 500,00
Serie 4 H/Old boys: 2 x 400,00
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Indoor Cykling
De friske instruktører er klar til en ny sæson.
Første træningsaften er den 3. september 2012.
HUSK at medbringe vand og 1 ekstra håndklæde når
du skal til indoor cycling.
NYT – NYT- NYT - NYT NYT – NYT- NYT - NYT NYT
Tilmeldingen foregår i år via klubbens hjemmeside
fynslundboldklub.dk , der åbnes for tilmeldinger den
23. august kl. 19, det er først til mølle princippet
der anvendes. (ang. tilmelding via hjemmesiden se
nærmere orientering andet sted i bladet)
Pris for 1 time i 8 uger er stadigvæk den samme kr.
240, og hvis man ønsker at køre 2 timer om ugen er
prisen kun kr. 440 for 8 uger.
Nyhed den første periode er kun på 6 uger, da vi så
håber på flere fremmødte fra start.
Hvis der opstår behov for flere hold p.gr.a. de andre
hold bliver fuldtegnet, finder vi en løsning.
Følgende hold starter op:
Mandag
Onsdag
Torsdag

kl.
kl.
kl.
kl.

17.00 – 18.00
18.15 – 19.15
18.15 – 19.15
19.00 – 20.00

Perioderne før jul er fra uge 36 til 41 og uge 43 til 50 incl. begge uger.
(uge 42 er fri ellers laves nærmere aftale med instruktøren, pris er kr. 30 for ekstra gange)
Vi afholder indoor cycling maraton fredag den 26. oktober 2012
og fredag den 25. januar fra kl. 18 til 21.
Spørgsmål besvares på 51 55 63 54 Pia Madsen efter kl. 16.

Sponsorer
Navn

Adresse

Postnr. / By

Tlf.

Kontaktperson

Smede & Montagefirma
v/Rene Hviid

Lejrskovvej 4

6640 Lunderskov

21 29 04 85

Rene Hviid

Taxa 4x35

Egtvedvej 17

6000 Kolding

Byg og Montage
v/Hans Nautrup

Hønsemosen 6

6064 Jordrup

21 47 56 63

Hans Jørgen

Inter-Com

Vejlevej 131C

6000 Kolding

75 85 81 66

Ole Dam

Smededal
v/Per Vejen-Jensen

Tanggårdvej 1

6040 Lunderskov

75 55 95 01

Ole Dam

75 55 19 44

Jens H. Pedersen

Baskærej 31

6040 Egtved

Barnestreger.com
v/Inger Lise

Egholt Skovvej

6640 Lunderskov

Maler Mester Morten
Hinrichsen

Gl. Møllevej 32

6640 Lunderskov

21 69 33 78

Hans Nautrup

Morten Hinrichsen

El inst. H. Christiansen

Risbøge 6

6640 Lunderskov

75 55 91 00

Henning Christiansen

XL Byg

Nydamsvej
9-15

6040 Egtved

75 55 21 55

John Erik Clausen

Kappers Agentur

Hovedgaden 2

6064 Jordrup

75 50 58 72

Ole Kappers

Svend Arndal
Tømrermester Aps

Fynslundvej 44

6064 Jordrup

75 55 90 68

Svend Arndal

Vognmand Bjarne Jensen

Lejrskovvej 49

6064 Jordrup

75 55 80 33

Bjarne Jensen

JH Maskinteknik

Lejrskovvej 4

6640 Lunderskov

28 73 50 59

Jakob Hvid

HD-Boksen

Havkrogen 1

6064 Jordrup

75 55 62 31

Søren Johansen

Egtved lyd og billed

Aftensang 24

6040 Egtved

Vestfyens Bryggeri

Fåborgvej 4

5610 Assens

22167669

Martin Fisker

Mercedes-Benz P.
Christensen Odense A/S

Krumtappen 20

5260 Odense S

63 95 39 00

Super Dæk

Engvej 7

6600 Vejen

76 15 34 30

Rodehjørnet Egholt

Egholtvej 30

6640 Lunderskov

75 55 81 44

Ok Benzin/Dag'li Brugsen

Hovedgaden 43

6064 Jordrup

75 55 61 22

Skovhøj Holding ApS

Bøllingvej 21

6064 Jordrup

76 32 18 88

Lasse Petersen
(Prime Cargo)

76 30 19 92

Palle Mørup

Henrik

Bravida Kolding

Fabriksvej 7-9

6000 Kolding

Proc-Ex

Merkurvej 5

6000 Kolding

Bøges Bilservice ApS

Kongsbjerg 27

6640 Lunderskov

75 58 66 06

Slotssøbadet

Hospitalsgade 16

6000 Kolding

75 50 01 50

Edvard Køhrsen

TS Design

Agtrupvej

6000 Kolding

70 20 00 16

Torben

Sportigan Egtved

6040 Egtved

MR. Hübner
Image Consult

8

www.fynslundboldklub.dk

Uhrevej 3

6064 Jordrup

www.fynslundboldklub.dk

9

En uge i Fynslund Hallen med Fynslund Boldklub 2012-2013
Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

14.30 - 15.00

Fodbold

9 - 10

15.00 - 16.00

Gymnastik

Håndbold

Gymnastik

Badminton

15.30 - 16.30
Gymnastik

Fodbold

10 - 11

16.00 - 17.00

Gymnastik

Håndbold

Gymnastik

Badminton

fra 16.30
Badminton

Fodbold

11 - 12

17.00 - 18.00

Gymnastik

Håndbold

Gymnastik

Badminton

Badminton

Fodbold

12 - 13

18.00 - 19.00

Gymnastik

Håndbold

Gymnastik

Badminton

Badminton

Fodbold

13 - 14

19.00 - 20.00

Gymnastik

Håndbold

Badminton

Badminton

Badminton

20.00 - 21.00

Gymnastik
Volley

Håndbold

Badminton

Badminton

Fodbold

Volley

Håndbold

21.00 - 22.00

22.00 - 23.00

10
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Badminton

Badminton

Badminton

Badminton

Fodbold

FAMILI
E
20. NO IDRÆT

VEMBER
21. FEB
RUAR
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Badminton

Badminton

Torsdag - opstart 6. september
Velkommen til en ny sæson!
Onsdag - opstart 5. september 19.00 - 23.00
Motion
Salg af baner: Onsdag den 30. august kl.19.00 (præcis) i hallens cafeteria. Betaling ved tilmelding (Denne
procedure er under afklaring pga. nyt betalingssystem
conventus). Hold øje med evt. ændringer.
Torsdag - opstart 6. september
15.00 - 16.00
Ældrebadminton
16.00 - 17.00
U9 – (6) 7 til 9 år (Bh. kl. til 2. kl.)
U9 må ikke den 31. december være fyldt 9 år
17:00 - 18:00
U11- 9 til 11 år (3. og 4. kl.)
U11 må ikke den 31. december være fyldt 11 år
18:00 - 19:00
U13 - 11 til 13 år (5. til 6. kl.)
U13 må ikke den 31. december være fyldt 13 år, men skal være fyldt 11 år
19:00 - 20:00
U13/U15 - 14 til 15 år (7. til 8. kl.)
U15 må ikke den 31. december være fyldt 15 år, men skal være fyldt 13 år
20:00 - 21:00
U15, U17, U19
21:00 - 23.00
Seniortræning
Seniortræning er for Jer, der gerne vil spille badminton, men mangler
en eller flere at spille med. Desuden vil der være mulighed for at spille
turnering.
Ovenstående program kan være ændret allerede ved opstart, så hold øje med opslagstavlen i
hallen og hjemmesiden Fynslundboldklub.dk. Du er også velkommen til at kontakte udvalget,
hvis du har spørgsmål vedr. ovenstående.
Trænerne planlægger træningen og fordeler tiderne hen over sæsonen. Det sker på baggrund
af antal spillere på de enkelte hold (årgange), herunder bedst mulig udnyttelse af hallen og de
frivillige trænere, der er til rådighed. Derfor kan det ske at tiderne bliver justeret når sæsonen
er i gang.
Miniton 4 – 6 år
Badminton for de helt små sammen med en forældre/bedsteforældre.
På grund af få spillere de senest to år er tilbuddet ikke på programmet i år. Hvis du og dit barn
har lyst til at spille, er du velkommen til at kontakte udvalget. Ved stor efterspørgsel vil vi forsøge, at starte et hold.
Fredag - opstart 7. september
18.00 - 20.00
Motion
Ved ledige baner mulighed for ”købebadminton”. Baner reserveres i
hallens cafeteria.
Fredag - opstart 21. september - ekstratræning
16.30 - 18.00
Fredagstræning for ungdomsspillere U13 2. årgang og U15
i Fynslund hallen.
Ekstra træning for de spillere, som gerne vil træne mere. Udtagelse til
holdet foretages af trænerteamet. Der trænes sammen med spillere fra
Lunderskov og Vamdrup.
12
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Onsdag – opstart den 19. september
Onsdagstræning for U 13 1. års i Vamdrup
Ekstra træning for de spillere, som gerne vil træne
mere. Udtagelse til holdet foretages af trænerteamet.
Der trænes sammen med spillere fra Lunder skov og
Vamdrup.

Kontingent/priser
U9

årgang 2004 - 2005		
kr. 300
FB forærer nye U9 spillere en ketcher
U11
årgang 2002 -2003 		
kr. 375
U13
årgang 2000 - 2001 		
kr. 450
U15
årgang 98-99			
kr. 500
U17
årgang 96-97			
kr. 600
U19
årgang 94-95			
kr. 600
U19 må ikke den 31. december være fyldt 19 år,
men skal være fyldt 17 år
Senior 					kr. 800
1 bane motion 					
kr. 1600
1 bane ældrebadminton 				
kr. 1000
Købe badminton 1 bane i en time 			
kr. 50
Onsdags – og fredagstræning for ungdomsspillere 		
kr. 300
Badmintonaktiviteter i Fynslund
FORÆLDRE/BARN STÆVNE - Vi gentager succesen!
Lørdag den 06.10.12
FÆLLES STÆVNETUR
Efterår 2012
FORÆLDREARRANGEMENT – BADMINTONPEOPLE		
Efterår 2012 - se side 14
DGI holdturnering 					
Lørdag den 12.01.13
KLUBMESTERSKABER for børn 			
Lørdag den 16.03.13
FÆLLES STÆVNETUR					
Forår 2013
					
– yderligere oplysninger følger.
Nye tiltag
FÆLLES STÆVNETUR
Badmintonudvalget inviterer spillere – både nye som
rutinerede - til et stævne i efteråret 12 og et stævne i
foråret 13, hvor der er mulighed for deltagelse fra U9
– U15/U17 række D-A.
Fynslund badminton giver tilskud til tilmeldingsgebyret og koordinerer transport (dog nødvendigt
med frivillig opbakning fra forældre i forhold til transport).
Det er hensigten at spillerne får en god oplevelse sammen socialt og at flere spillere prøver, at
komme ud og spille kampe til stævner.
www.fynslundboldklub.dk
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Badminton
FORÆLDREARRANGEMENT – BADMINTONPEOPLE
Indholdet i arrangementet er endnu ikke fastlagt. Arrangementet tilrettelægges i samarbejde
med Dansk Badminton Forbund, som stiller en konsulent til rådighed. Hensigten er at give
forældre til badmintonspillere nyttig information omkring badminton, herunder systemet badmintonpeople.dk.
Find desuden løbende nyttig information
på opslagstavlen i hallen og på følgende hjemmesider:
www.badmintonpeople.dk
www.fynslundboldklub.dk
www.dgi.dk
Med venlig hilsen
Badmintonudvalget

Tennis
Der kan spilles tennis i Fynslund Hallen, når hallen er ledig, efter aftale med halinspektøren, hvor
pris også aftales. Der betales hver gang inden spillets start

Kontingent
Fra og med forår 2012 har man skullet tilmelde sig og
betale kontingent via internettet!
På vores hjemmeside www.fynslundboldklub.dk foregår
næsten al tilmelding og kontingentbetaling til vores hold
og aktiviteter via systemet ”Conventus”. Det betyder man
slipper for girokort. MEN hvis man ikke har en computer
og/eller dankort kan man naturligvis godt være med alligevel. Man skal blot kontakte udvalgskasserer eller hovedkasserer, så bliver man hjulpet.
Erfaringerne fra foråret viser at vores medlemmer er rigtig flinke til at klare det via nettet.
Når nye hold og aktiviteter starter op, vil de være åbne for tilmelding og betaling på hjemmesiden. Det vil sige man typisk skal tilmelde sig ved sæsonstart. Her følger vejledningen, som også
kan findes på hjemmesiden:
Vælg knappen ”Tilmelding” i den grønne menubjælke til venstre.
Første gang du tilmelder dig og betaler online, skal du oprettes som ”nyt medlem” selv om du
måske har været trofast FB’er i mange år. Det er nødvendigt for at få dine stamoplysninger ind
systemet. Ved den første tilmelding, modtager du en adgangskode pr. mail. Børn skal oprettes
som medlemmer med eget navn og egen fødselsdato men på en forældres e-mail adresse.
Online betalingen er en del af foreningens nye administrationssystem. Det betyder du er tilmeldt
og registreret på holdet/aktiviteten som deltager, i samme øjeblik betalingen er gennemført. Du
kan betale med Dankort, Visa/Dankort, eDankort, Mastercard mfl.
Du får en kvittering på skærmen og den sendes også til din e-mail adresse.
Når du er oprettet i systemet skal du fremover bruge ”Tilmelding”, vælge det hold du vil tilmeldes
og taste e-mail adresse eller mobilnr., samt dit personlige kodeord.
Medlemslogin til ”Conventus” (nederst i den grønne menubjælke) bruges til at:
• rette i stamoplysninger
• få overblik over de personer, som er tilmeldt under din e-mail adresse
• se hvilke hold og aktiviteter du/I er tilmeldt

Bordtennis
Der står 1 bordtennisnord til rådighed i det store mødelokale alle ugens dage såfremt lokalet ikke
er udlejet. Alle må spille og det er gratis. Bat og bolde hos halinspektøren.
Er der stor interesse for at komme til at spille tunering, vil det blive arrangeret.

14
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Hvis du får problemer med oprettelse mv. eller ikke rigtig har mod på at gå i gang med det på
nettet, kan du selvfølgelig få hjælp i klubben. Vi hjælper gerne.

Kontakt:

- Inge Marie Bertelsen, mobil 30 31 81 92 (aften)
- Pia Madsen (bytoften15@stofanet.dk), 51 55 63 54 (aften)
- eller den pågældende udvalgskasserer!

www.fynslundboldklub.dk
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Hjælp
Hjælp til klubben og måske selvhjælp til den stressede familie?
Vores trænere og instruktører har brug for jeres hjælp. Eller måske rettere jeres børn har brug
for den! Vi synes det er skønt jeres børn melder sig til boldklubbens aktiviteter. Jo flere glade
børn i klubben, des bedre. Målet er jo at få dem ud at røre sig og være sammen med kammeraterne. Men samtidig er der måske lektier, ridning, spejder, arbejde, shopping, computerspil,
besøg hos Bedste osv. der også lige skal passes.
Så sker det sommetider, at børnene melder afbud eller udebliver, fordi man jo kun kan være et
sted af gangen. Derfor, kære forældre, vil vi gerne bede jer vejlede jeres børn til at vælge det de
kan deltage i og måske lige en gang imellem give dem et kærligt puf til at komme ud af døren,
når nu de har meldt sig til noget.
Det tar’ kun 5 minutter at tilmelde sig en aktivitet. Men husk der skal være tid til at deltage helt
og ikke halvt! For vi vil så gerne have de bliver lidt længere!

Fynslund hallen, 20 år
FYNSLUND HALLEN FYLDER 20 ÅR
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men fakta er at
Fynslund Hallen her i efteråret 2012 fylder 20 år.
Det der begyndte med en indsamling i efteråret 1986, hvor der efterfølgende blev samlet næsten
1 million kroner ind, blev til Fynslund Hallen, der stod klar til brug. Den 28. September 1992 blev
starten på 20 års sport, leg, fest, foredrag m.m. i sammenholdets tegn.
19 foreninger incl. de tre forsamlingshuse stod sammen. Et sammenhold som også var arbejdet
for Jordrups overlevelse, som en levende landsby.
Det gav genlyd og i 1990 fik vi Vejle Amtsråds Kulturpris, som var noget der varmede.
Yderligere var der en check på kr. 10.000,-.
Men at blive Årets Landsby i Danmark i 1997, gjorde at man rundt i landet pludselig høret om
Jordrup. En stor anerkendelse for det store arbejde alle stod sammen om.
At Fynslund Hallen idag står næsten som ny, skyldes at vi alle passer på den.
Samtidig har vi haft nogle fortrinlige Halinspektører. Utallige gange hører man når udefra kommende klubber kommer: ”Er det en næsten ny hal” eller andre rosende ord om ”vores hal”.
Den 23. Oktober 1992 var der Reception.
Den officielle indvielsesfest var den 31. Oktober 1992 med en stuvende fuld hal.
Festtaler, underholdning og The Donkeys til dansen.
Den 1. November 1992 var det den Sportslige indvielse det gjaldt. En Familiedag med alle sportsgrene. Opvisningshold udenbys fra. Bl.a også 4 tidligere All- Englandsspillere i badminton o.s.v.
Det er vores alles hal - Fynslund Hallen - . Sammenholdet består. ”Fynslund for Fremtiden”.

Frivillig
Bliv frivillig hjælper i Fynslund Boldklub
FB har altid brug for ekstra hænder til små og større opgaver. Der er heldigvis mange der allerede gør en stor indsats i klubben. Men vi er også taknemmelige for den lille og måske lige så
uundværlige indsats.
Så vi vil gerne inddrage flere, unge som ældre fra lokalområdet til at hjælpe os med forskellige
praktiske opgaver i klubben ifm. arrangementer og aktiveteter i FB.
Som frivillig hjælper binder du dig IKKE til en bestemt opgave eller et bestemt antal timer. Men
du bliver kontaktet om hjælp til en aktuel opgave. Så kan du sige ja eller nej, alt efter tid, lyst
og evner.
Til gengæld for din hjælp får du masser af hyggeligt samvær med glade FB’ere.
Meld dig derfor som frivillig hjælper til Pia Madsen, tlf. 51556354 (bytoften15@stofanet.dk) eller
hør mere om hvad det er vi går og sysler med!

Med venlig hilsen
Hans E. Sørensen

Fynslundhallens Cafeteria
Det er nu næsten 1 år siden jeg startede som halinspektør og forpagter af cafeteriet. Det sidste
i nært samarbejde med Pernille. Der er blevet taget rigtig godt imod os. Vi nyder hver dag at
komme i hallen, nyder den gode stemning blandt brugerne – jer – uanset om I skal hente børn,
dyrke jeres idræt, deltage i et møde eller bare kommer forbi. I er alle lige velkomne.
Vi anstrenger os hver dag for at leve op til de forskellige forventninger I har til os og til den
service vi skal yde jer.
Vi har dagligt mulighed for at lave et sundt måltid mad til jer, lige som der er lidt til den søde
tand. Disse måltider kan nydes i cafeteriet eller tages med hjem. Fra tid til anden vil vi lave ”spis
sammen” aftener. Det kan f.eks. være en torsdag aften med hverdags mad til rimelige penge, så
den travle familie kan slippe lidt let en gang i mellem. Det kan også være en fredag hvor vi gør
menuen lidt større og det gerne må tage lidt længere tid.
De forskellige arrangementer vil vi offentliggøre på www.fynslundhallen.dk, www.jordrup.dk
samt Jordrupgruppen på Facebook. Sikkert også med opslag i hallen.
Vi håber at mange vil besøge os, sådan at Fynslund Hallen fortsat kan være et naturligt samlingssted. Uanset om der skal dyrkes idræt eller ej.
Venlig hilsen
Pernille og Bjarne Tamberg
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Fynslund for fremtiden
Vi har heldigvis et lokalsamfund, der kan, vil, tør og gør.
Alle foreninger i Fynslundområdet 4F (Fælles Forum for Foreningerne i Fynslundområdet)
er gået sammen og har dannet et fælles samarbejdende forum, der vil koordinere og iværksætte nye initiativer i Fynslundområdet.
Et par af de første initiativer er realiseret: - En fælles hjemmeside - www.jordrup.dk - er gået
i luften og en fremtidsworkshop for alle borgere i Fynslundområdet foregik lørdag den 9. Juni
2012.
Her sprudlede hele Fynslund Hallen af ideer og initiativer til, hvordan vi sammen kan skabe
”FYNSLUND FOR FREMTIDEN”. Næsten 80 personer og lokale ildsjæle i alle aldre gav den gas
med masser af konkrete ideer til, hvordan vi kan bruge det vi har endnu bedre eller på nye
måder....og hvad mangler i fremtiden.
Vi havde defineret 3 fokusområder:
--1. Fællesskaber
det vi mødes om, Sportsfest, Løbeklubber, Forældrekaffe, Sct, Hans o.s.v.
--2. Rum og rammer
vores fysiske område, bygninger, natur, byen, stierne...
--3. Synlighed
hvordan bliver vi synlige for os selv og vores omverden.

Kontakt
Hovedbestyrelsen
Formand:
Hans Rostgaard Andersen
Bøllingvej 23, 6064 Jordrup
Tlf.: 23 30 46 15
vibehans@privat.dk

Menigt medlem:
Mette-Luise Sørensen
Nyvang 14, Ferup, 6640 Lunderskov
Tlf.: 20 67 96 33
mette-luise89@hotmail,com

Sekretær:
Dorthe Hougaard
Vestermarksvej 10a, 6064
Jordrup
Tlf.: 75 94 14 02
dortheper@jordrup.dk

Kasserer:
Pia Madsen
Bytoften 15, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 63 54 / 51 55 63 54
bytoften15@stofanet.dk

Sponsorudvalget
Formand:
Claus Levandovski
Herredsvejen 34, 6640 Lunderskov
b.levandovski@gmail.com

Menigt medlem:
Mette Cederberg Olsson
Hundsholtvej 11, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 61 36
hundsholtgaard@dlgtele.dk

Næstfor. / sekretær:
Inge Marie Bertelsen
Baldersvej 8, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 58 55 87 / 30 31 81 92
inber@tdc.dk
Fodboldudvalget
Formand:
Inge Nielsen
Lærervej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 64 49 / 29 91 67 45
inge-egon6064@hotmail.dk
Kasserer:
Rita Nissen
Lejrskovvej 17, 6640 Lunderskov
Tlf.: 61 78 11 45
ritabrian@mail.dk
Sekretær:
Torben Rask Petersen
Vestermarksvej 4, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 68 39

”Hvordan kan vi gøre Fynslundområdet mere interessant” ?
”Kan vi gøre andet og mere end vi gør idag” ?
”Hvilke nye faciliteter kunne vi drømme om” ?
”Kan vi gøre mere ud af de steder vi har idag, kan de bruges til noget andet” ?
”Hvorfor bor du i Jordrup idag” ?
”Fortæl hvad du er glad for, så det vækker interesse, ja i hele Trekantsområdet.
-og der kan stilles uanede spørgsmål. Alle opfordres til at gå ind på - www.jordrup.dk og skrive sine ideer ud.
Alle ideer bliver samlet op og lagt ud på den fælles hjemmeside - www. jordrup.dk -.
hvor det også bliver muligt at melde sig til konkrete projekter og sige ”Jeg giver også lige en
hånd med”.
Den synlighed vi havde i Trekantsområdet i 80 erne og 90 erne, hvor hele området stod sammmen for at overleve og få Fynslund Hallen op at stå, den skal fortsættes.
(Se ”Fynslund Hallen fylder 20 år” side 17)
Et unikt sammenhold dengang. Et unikt sammenhold idag. Et unikt sammenhold for
”FYNSLUND FOR FREMTIDEN”.
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Ungdoms Afd.:
Dorthe Juul
Bølling Skovvej 5, 6064 Jordrup
Tlf.: 29 43 63 11
dortheole@famjuul.com
Seniorafd.:
Peter Schelde
Fynslundvej 62, 6064 Jordrup
Tlf.: 29278929
peter@noernpgaard.dk
Håndboldudvalget
Formand:
Janni Pallesen
Kærtoften 10, 6064 Jordrup
jannipallesen@gmail.com
Kasserer:
Annette Landmark
Risbøge 59, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 92 90 / 25 30 92 90
landmark@post.tele.dk
Menigt medlem:
Ole Steiniche Nielsen
Risbøge 14, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 53 48 48 / 25 53 48 48
osn@profibermail.dk

Kasserer:
Carsten Jepsen
Lejrskovvej 45, 6064 Jordrup
Tlf.: 20960362
famjepsen@profibermail.dk

Volleyudvalget
Formand:
Steffen Mortensen
Vestermarksvej 29, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 53 46
steffenbo@gmail.com

Sekretær:
Tue Collatz
Højtoften 6, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 90 79
christinatue@mail.dk

Kasserer:
Lisbeth Fynbo
Fæsteholt 10, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 92 53
ferupgaard@gmail.com

Gymnastikudvalget
Formand:
Helle Bach Nielsen
Tanggårdsvej 2, 6640 Lunderskov
Tlf.: 20 45 65 67
helle@aquahouse.dk

Sekretær:
Laila Petersen
Fanøgade 13, 6600 Vejen
Tlf.: 75 58 58 12 / 20 84 60 74

Kasserer:
Susanne Sørensen
Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 61 79
stenbrogaard@mail.tele.dk
Sekretær:
Lene Brandenborg
Storedamsvej 26, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 90 99
lenebrandenborg@gmail.com
Menigt medlem:
Karina Reinhardt Sjøgaard
Harager 13, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 91 97
bakken13@gmail.com
Badmintonudvalget
Formand:
Ulla Alhmann Kamp
Hovmosevej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 66 16
ulla_alhmann@hotmail.com

Festudvalget
Formand:
Hans Nautrup
Hønsemosen 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 21 47 56 63
mail@bygogmontage.dk
Kasserer:
Annalise Bjerring Hansen
Fynslundvej 105, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 62 58
abh.105@hotmail.com
Menigt medlem:
Palle Mørup
Borgergade 30, 6064 Jordrup
Tlf.: 25 25 31 53
palle@ugelog.dk
Menigt medlem:
Birgitte Germann Johansen
Skovvejen 51, 6064 Jordrup
Tlf.: 25 45 22 17
bgj@bmbeslag.dk
Fynslund Hallen
www.fynslundhallen.dk

Kasserer:
Pia Grøn Jensen
Brunkær 1, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 69 29
piagronjensen@mail.dk

www.fynslundboldklub.dk
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Entré 250,- kr.
inkl.
Julebuffet fra
Vejen Gourmet

Tlf. 31 47 78 00

Billetter kan købes i Fynslund hallen på 75 55 63 95,
fra 1. - 25. Nov. 2012, og betales ved afhentningen.

