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VELKOMMEN
Kære Fynslunder!

Vores lille hæfte er på gaden igen. Med til-
bud til store og små i vores lokalsamfund. 
Lige nu ligger det meste underdrejet grun-
det en usynlig virus, som har sat landet, ja 
det meste af verden i en slags undtagelses-
tilstand. Vi regner dog med at kunne starte 
op, som vi plejer på vores vinterprogram.

Økonomisk har vi klaret os igennem uden 
de store skrammer, men en idrætsforening 
er jo ingenting uden liv og aktivitet. Derfor 
håber vi rigtig meget, at I vil være med til 

at få foreningen op på fuld blus igen. Så 
mød op vær med til at fylde vores dejlige 
rammer op med liv, motion, konkurrencer 
og socialt samvær på alle planer.

Vi har brug for hinanden.

KROLF
Spilles ved Fynslund Hallen, hver tirsdag 
aften kl.18.30.

Er startet 9. juni – men du kan nå det end-
nu, der fortsættes ind i oktober måned.

Kontingent for sommersæson 2020: 75 kr. 

Kugler og køller kan lånes. Der inddeles 
nye hold hver gang. Her får man motion, 
hyggeligt samvær og masser af frisk luft.

For yderligere information: ring til Esther 
Meier tlf. 51 90 42 15

Hans R. Andersen
Formand FB

VOLLEY

Højt Humør, Holdånd og Kampgejst
Når sommerferien er sat i fotoalbummet, 
du har fået nok af Corona, solforbrændin-
ger 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 er en flok muntre sjæle mellem 20 og 70, 
der træner hver mandag fra 20 - 22. Det er 
motion for hele kroppen og ikke mindst for 
lattermusklerne.

Når træningen er slut og badet overstået, 
samles vi i cafeteriaet til en øl/vand, her 
sættes hold til de næste kampe, og så ord-
ner vi også lige verdenssituationen.

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. 

En weekend i maj måned drager vi af sted 
til landsmesterskaberne i old mix volley. I 
gennem årene har vi skabt os et brand, der 
indbefatter en pyntet rollator og en crazy 
udklædning skabt af vores chefdesigner 
Laila. På opslagstavlen i hallen kan du se 
nogle eksempler. Til daglig er vi næsten 
helt almindelige 

Sæsonstart 7/9 2020.
Det koster 600 kr. for en sæson. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Steffen 
på 2993 5346
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GYMNASTIK OG FITNESS

Minimix
1-3 klasse, drenge og piger. Vi skal have det 
sjovt mens vi lærer en masse spring fra kold-
bøtte til flik-flak. Vi laver også gymnastik serier, 
som passer til både piger og drenge, Det bliver 
en time med masser af fart over feltet og godt 
humør. Kontingent 600,- incl. opvisningsdragt.

Cross Fit
For mænd og kvinder 16 +. Crossfit er en træ-
ningsform med konstant varierende øvelser under 
høj intensitet. Crossfit er en blanding af gymna-
stik, vægtløftning og sprint. Det er en sjov måde at 
komme i form på. Crossfit motto: ”Vores speciale 
er ikke at specialisere os.” Kontingent 500,-

Juniormix
4. klasse, drenge og piger. For friske drenge 
og piger, der ønsker rytme og spring på et højt 
niveau. Kontingent 650,- incl. opvisningsdragt.

Mænd og muskler
Styrketræning med hele kroppen som indsats.
Kontingent 500,- Bemærk opstart den 5.oktober.

MANDAG MED OPSTART DEN 31. AUGUST

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere

Kl. 16.30-17.30 Sarina Reinhardt
Julie / Louise
Pernille

Simon Albeck
Michael Lundsgaard

Kl. 17.30-18.45

Kl. 18.30-20.00

Kl. 20.00-21.00

Kl. 17.00-18.00

Sarina Reinhart
Kenneth Nørhede
Bo Isaksen

Alice Junker

Hanne Holm

ONSDAG MED OPSTART DEN 2. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere

Kl. 15.45-16.30

Forældre og barn
2-3 år. Har du lyst til at lege, bevæge og tumle 
så er det nu, at du skal tage far eller mor med 
til gymnastik. Vi vil lave en masse sjove lege 
med gang i og sjove baner. Og det er sikkert, 
at du bliver vendt på hovedet og bliver rund-
tosset. Forældre deltager aktivt. Kontingent 
450.- incl t-shirt

Fat Burner Workout
Alder 16+. Få sved på panden og et smil på 
læberne, mens du forbrænder en masse kalo-
rier. I fatburner Workout starter vi timen med 
at få pulsen op ved hjælp af nemme og effek-
tive aerobic- og stepserier. Derefter arbejder 
vi med at styrke kroppens muskler (med og 
uden vægte), før vi slutter af med udstræk-
ning. Alle fra begyndere og øvede kan være 
med. Kontingent 500,- incl t-shirt

Kl. 16.30-17.15 Instruktør søges

Anne K. Thorogood

Sanne Ladefoged
Carina Bahr
Hjælper:
Karoline/Mille
Marie

Kl. 17.30-18.30

Mus og elefant holdet
Børnehave børn 3-6 år. Vi skal krybe og krav-
le, gå og løbe, danse og synge, lege og sprin-
ge – kort sagt, have det rigtigt sjovt!! – og 
samtidig få lidt sved på panden. Kontingent 
450.-incl. t-shirt.

TIRSDAG MED OPSTART DEN 15. SEPTEMBER

Pilates
Fra 18 år. Pilates er for dig, der ønsker bedre 
kropsholdning, blive strammet op og få styrket 
de muskler, der støtter rygsøjlen. Øvelserne i 
Pilates fokuserer på stabilitet, styrke, udhol-
denhed og smidighed i muskelkorsettet. Det er 
tekniske og specifikke øvelser, hvor der også 
er fokus på vejrtækningen. Medbring underlag. 
Bemærk foregår i bordtennisrummet i hallen. 
Kontingent 500,- Bemærk opstart den 15. sep-
tember. Max 15 deltagere, først til mølle.
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HÅNDBOLD

Hold Træningstid

U6
Kontingent 1 x 385 kr.

U7 + U8 +U9
Kontingent 1 x 385 kr.

U11 + U13 piger
Kontingent 1 x 525 kr.

U11 drenge 
Kontingent 1 x 525 kr. 

U13 drenge
Kontingent 1 x 525 kr.

Senior Damer
Kontingent 2 x 400 kr.

Senior Herrer
Kontingent 2 x 400 kr

15.45 - 16.30
Opstart 3. september

16.30 - 17.30
Opstart 25. august

17.30 – 18.30
Opstart 25. august

17.30 – 18.30
Opstart 25. august

18.30 – 19.30
Opstart 25. august

19.00 - 20.30
Opstart 11. august

20.00 - 21.30
Opstart 11. august

Betina Glibstrup

Kasper Baltersen
Helene Rathje

Henrik Oldrup

Tue Collatz

Træner på vej

Jimi Teut

Brian Landmark
Peter Højhus

Træner

Kira NørhedeKl. 18.30-19.30 Hip-Hop og Disco
Fra 2. klasse og op, drenge og piger. Under-
visningen omfatter opvarmning, lettere og 
sværere trinsammensætninger og serier. Der 
undervises i koreografier til moderne mu-
sik, som danserne kender. Derudover trænes 
bl.a. smidighed, kropsholdning og attitude på 
forskelligvis. Hiphop er en loose dansestil, 
som henvender sig til en bred aldersgruppe, 
hvor attitude og grounding er vigtige elemen-
ter. Disco er en energisk dansestil, som pri-
mært henvender sig til børn og unge, hvor 
kropsholdning, spring og smidighed indgår. Vi 
vil igen i år prøve Moderne dans, som er en 
mere fin, rytmisk og flydende dansestil, hvor 
præcision og følelse spiller en stor rolle. Kon-
tingent 450,-

TORSDAG MED OPSTART DEN 3. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere
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FODBOLD
I fodboldafdelingen arbejder vi intenst med 
budskabet ”støt op, bak op – og mød op”. 
Uden loyale støtter og sponsorer er det svært 
at drive en klub. Bak op om de lokale ildsjæle, 
om tiltag og hinanden. Mød op – uden vores 
medlemmer har vi ingen klub.  De 3 sætninger 
er hele grundlaget for vores klub. Vi er afhæn-
gig af hinanden. Både dem der yder en frivillig 
indsats – men også dig som medlem. 

I et lille lokalsamfund som vores er de ord 
endda endnu vigtigere. Vi er sårbare hvis for 
mange fravælger os. Derfor må vi også forsø-
ge hele tiden at udvikle os. Dette gjort med fx 
med klubsamarbejde med Lunderskov i Team 
FB/LB, men også i Macron Cup hvor fokus er 
sat på de mindste spillere.

Kort sagt så arbejder vi frivillige hver dag for 
at skabe en klub med rammer og tilbud til alle 
jer, så vi kan have en så attraktiv klub som mu-
lig – og derved fastholde vores medlemmer.

Er du interesseret i at blive en aktiv del af vores 
fantastiske klub og gøre en forskel som spiller, 
træner, hjælper eller andet kan træningstider, 
trænere og bestyrelsens kontant info ses på 
hjemmesiden fynslundboldklub.dk 

I fodboldafdelingen tilbyder vi fodbold helt 
nede fra 2 år og op til de voksne oldboysalder.
I de mindre årgange har vi egne hold som kan 
ses udfolde deres talenter på trænings og 
kampbanerne flittigt hver uge. 

Macron Cup 2021 er allerede under planlæg-
ning og bliver atter med de mindste i fokus i 
form af børnestævne, børneunderholdning og 
aktiviteter på pladsen. Resterende hold spiller 
DBU turneringskampe samme dag således 
vi stadig holder fast i det høje aktivitetsniveau 
over hele anlægget. 

Sammen er vi stærkest og vi glæder os til 
sammen med alle medlemmerne til at tilbyde 
masser af glade fodboldoplevelser og stunder 
på vores anlæg.

INDOOR CYCLING

Vi er klar til en ny sæson med de friske stabile 
instruktører. 

VIGTIGT:
Tilmeldingen foregår via klubbens hjemmeside 
fynslundboldklub.dk. Der åbnes for tilmeldin-
ger den 20. august kl. 19, det er først til mølle 
princippet der anvendes. 

Pris for 1 time i 8 uger er stadigvæk den sam-
me kr. 240, og hvis man ønsker at køre 2 timer 
om ugen er prisen kun kr. 440 for 8 uger. FØR-
STE periode er dog kun 6 uger til kr. 180, 2 ti-
mer i samme uge kr. 330. Rabatten for 2 timer 
afregnes manuelt via kasserer.

Hvis der opstår behov for flere hold, finder 
vi en løsning.

Følgende hold starter op:
Mandag   kl. 18.15 – 19.15
Torsdag  kl. 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)

Spørgsmål besvares på 51 55 63 54 Pia Madsen 
efter kl. 16. 
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Selv med den lange nedlukningsperiode 
uden kontingentindtægter og de nu be-
grænsede aktivitetsmuligheder vil vi fast-
holde princippet om at tilbyde medlem-
skab til lave kontingenter. For takket være 
såvel de mange engagerede frivillige, som 
bruger deres fritid i klubben som træner, 
instruktør, hjælper, bestyrelses- eller ud-
valgsmedlem, som de trofaste sponsorer 
der støtter med kontanter og forskellige 
ydelser, kan vi tilbyde masser af bevæ-
gelse året rundt til overkommelig pris. Og 
det endda i flotte rammer med superfine 
faciliteter i og omkring Fynslundhallen!

Gå ind på www.fynslundboldklub.dk og 
find tilmeldingsknapperne til de mange 
aktiviteter vi tilbyder her i folderen.  Der er 
vejledning samme sted til hvordan du skal 
gøre. Har du ikke mulighed for at betale 
kontingent på nettet, kan du kontakte Pia 
Madsen, tlf. 51 55 63 54 eller én af udval-
genes kasserere, så finder vi en løsning. 

NB: er der familier med en trængt øko-
nomi, vil FB gerne formidle kontakten til 
Kolding Kommune som så kan støtte med 
kontingentbetaling, tøj og udstyr. For alle 
børn skal have adgang til fritidsaktiviteter 
uanset økonomi. Kontakt Pia Madsen, tlf. 
51 55 63 54 og få en fortrolig snak. Man 
kan også selv kontakte ”Fritid og Idræt” på 
tlf. 79 79 58 28 og høre om mulighederne.

BORDTENNIS

HJERNEGYMNASTIK

BOWLS
Gratis bordtennis
Der står et bordtennisbord til rådighed i 
det store mødelokale alle ugens dage, hvis 
lokalet ikke er udlejet. Alle må spille og det 
er gratis. Bat og bolde kan lånes hos hal-
inspektøren. 

LAVT KONTINGENT 
OGSÅ UNDER CORONA

Spilles i Fynslundhallen torsdage kl. 15. 
Opstart 8. oktober. 

Kontingent for hele vintersæsonen: 100 kr.

Vi har 2 baner så der er plads op til 16 
spillere. Spillet minder lidt om bowling, 
men der bruges en mindre og skæv 
kugle. Det gælder om at trille den skæve 
kugle nærmest til en anden lille kugle 
kaldet ”Jack”.

Efter det fornøjelige spil mødes vi i cafe-
teriet til kaffe. Kom og vær med til fælles 
hygge og sjov motion.

For mere information kontaktes Hans 
Nielsen, tlf. 22 13 59 75

For dem som vil holde ”de små grå” i gang 
er der rig mulighed for det, ved at spille 
PRÆMIEWHIST, som arrangeres af FB 
Støtteforening” i vinterhalvåret. Der spilles 
i aktivitetscenteret på ”Toftegården.

Se deres annonce i Fynslundmagasinets 
efterårsnr. eller kontakt Hans Nielsen på 
tlf. 22 13 59 75 for nærmere oplysninger.
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EN UGE I FYNSLUND HALLEN MED FYNSLUND BOLDKLUB
TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

15.00 - 15.30

Håndbold
Badminton/

Senior Bowls
15.30 - 16.00 Gymnastik

16.00 - 16.30

Håndbold Gymnastik

16:30 - 17:00 Gymnastik

17.00 - 18.00 Gymnastik Håndbold Gymnastik Badminton Håndbold

18.00 - 18.30

Gymnastik Håndbold

Gymnastik Badminton

Badminton

18.30 - 19.00 Badminton Badminton / Gymnastik

19.00 - 19.30

Gymnastik Håndbold Badminton

Badminton / Gymnastik

Fodbold

19.30 - 20.00 Badminton

20.00 - 21.00 Gymnastik / Volley Håndbold Badminton Badminton

21.00 - 22.00 Volley Håndbold Badminton Badminton

22.00 - 23.00 Håndbold
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BADMINTON
Velkommen til en ny sæson. I år vil motio-
nister også kunne købe baner om torsda-
gen. Vi stiller tre baner til rådighed fra kl. 
18.30 – 19.30. Motion om onsdagen starter 
allerede kl. 18.30 i år. 

Ligesom sidste år vil vi gerne invitere børn 
og unge til to stævner. Et i efteråret og et 
i foråret. Vi finder to stævner, der er både 
for begyndere og øvede spillere. Trænerne 
tager med til stævnerne. 

Nedenstående program kan være æn-
dret allerede ved opstart, så hold øje med 
opslagstavlen i hallen og hjemmesiden 
Fynslundboldklub.dk. Du er også velkom-
men til at kontakte udvalget, hvis du har 
spørgsmål vedrørende ovenstående.  

Trænerne planlægger træningen og for-
deler tiderne hen over sæsonen. Det sker 
på baggrund af antal spillere på de enkelte 
hold (årgange), herunder bedst mulig ud-

nyttelse af hallen og de frivillige trænere, 
der er til rådighed. Derfor kan det ske, at 
tiderne bliver justeret, når sæsonen er i 
gang. 

Salg af baner til motionsbadminton:
Onsdag den 26. august kl. 19.00 i hallens 
cafeteria. Betaling sker ved tilmelding og 
kan kun foregå med Dankort.

Med venlig hilsen 
Badmintonudvalget 

Motionsbadminton
15.00 - 23.00   Onsdag – pris 1.600 kr. for en bane
18.30 - 19.30  Torsdag – pris 1.600 kr. for en bane
   
Badminton for børn, unge, voksne og veteraner om torsdagen.
15.00 - 16.00   Ældrebadminton 

17.00 - 18.30   Begyndere og  øvede
   U9, U11, U13 og U15

19:30 - 22:00   U17, U19 og seniortræning

Kontingent/priser 
U9:  årgang 2012 - 2013    kr. 300 
 FB forærer nye U9 spillere en ketcher 
U11:  årgang 2010 - 2011     kr. 450
U13: årgang 2008 - 2009     kr. 450 
U15: årgang 2007 - 2007    kr. 500 
U17:  årgang 2005 - 2006    kr. 600 
U19 : årgang 2003 - 2004    kr. 700 
Senior        kr. 800 
1 bane motion      kr. 1600 
Motion - torsdag     kr. 1000 

Læs mere
Find desuden løbende nyttig information 
på opslagstavlen i hallen og på følgende 
hjemmesider:

www.badmintonpeople.dk 
www.fynslundboldklub.dk 
www.dgi.dk

Badmintonaktiviteter i Fynslund 
Trænerne tager børnene med til et 
stævne i efteråret og et i foråret. Vi 
finder to stævner, der passer til både 
begyndere og øvede.

Klubmesterskaber for børn, senior 
og motionister lørdag d. 20.02.2021
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SPORTSFEST, HUSKER DU...
Mar’k’ant er en del af Fynslund Boldklub
Mar’k’antscenen stod klar den 17. august 
til årets festival. Mange musikere som ikke 
umiddelbart havde relation til vores områ-
de, havde henvendt sig, hvilket gav teamet 
blod på tanden. Med lokale bands og uden-
bys musikere var der lagt op til et brag af en 

festival. Men corona satte en stopper for det 
hele. Men drømmene er der stadig og der 
arbejdes stadig med idegenerering i forhold 
til festivalens fremtid og økonomi.

Vi ses i 2021

MAR’K’ANT

Vi ses den 13.-15. maj 2021
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FB har altid brug for ekstra hænder til både 
små og større opgaver. 

Som oftest er det FB’s ledere der finder nye 
frivillige. Men hvis du går rundt og har lyst 
til at være med, skal du ikke holde dig tilba-
ge. Alle er velkomne også dem som måske 
ikke normalt kommer i boldklubben. Unge 
som ældre fra lokalområdet, tilflyttere eller 
gæster udefra kan hjælpe med forskellige 
praktiske opgaver i klubben ifm. arrange-
menter og aktiviteter i FB. 

Man behøver ikke binde sig til en bestemt 
opgave eller et bestemt antal timer. Men bli-
ver tilbudt en aktuel opgave, man kan sige ja 
eller nej til, alt efter tid, lyst og evner. Til gen-

gæld for hjælpen får man masser af hyg-
geligt samvær og sjove oplevelser. Og man 
bliver inviteret til den årlige frivilligfest, der 
normalt holdes i august. (Dog ikke i 2020!)

Unge frivillige som har haft en længere-
varende opgave kan få ”et frivilligbevis” til 
deres CV. Er man træner eller leder kan 
FB også tilbyde relevante kurser hos eks. 
dgi og dbu.

Kontakt vores nye frivilligansvarlig:
Inge Nielsen, tlf. 29 91 67 45 
inge-egon6064@hotmail.dk og hør mere.

FRIVILLIG I FB

Støt op om din klub 
og de frivillige!

Tænk på der står en frivillig leder parat til at 
tage imod og andre holddeltagere venter også, 
glade for at du kommer. Solidt fremmøde mo-
tiverer alle!

Deltag helt og ikke halvt, dvs. afslut den sæson 
du har meldt dig til, måske før du starter på en 
ny aktivitet. Det er skuffende for trænere og 
instruktører, hvis holdet smuldrer sidst på sæ-
sonen. Det går også ud over resten af holdet. 

Brug Fynslundhallens gode omklædningsfa-
ciliteter under hensyntagen til gældende coro-

naregler. Brug 5 min. under bruseren til at gea-
re ned. Det gælder både børn og voksne. Efter 
omklædning kan man måske besøge hallens 
cafeteria og slappe af med en forfriskning og 
en go’ snak. Sjælen skal også med! 

Vi håber på fortsat opbakning og mange med-
lemmer der vil fylde rammerne ud med mas-
ser af bevægelse for både krop og sjæl - under 
trygge forhold, hvor vi passer på hinanden.

OK BENZINKORT
Har du et OK benzinkort kan du støtte FB med 
5 øre, hver gang du tanker på en hvilken som 
helst OK-tankstation. Det gælder også hvis 
du tanker med OK-appen! 

Har du også en el-aftale og/eller et mobila-
bonnement hos OK kan du støtte op til 15 øre 
pr. liter, hver gang du tanker, samt yderligere 
5 øre pr. tilknyttet mobilabn. Her gælder det 
at ”mange bække små - gør en stor å”. For i 
år har vi fået 22.153,48 kr! 

Log ind på Min OK på www.ok.dk. Klik dig ind 
på menupunktet ”Profil/Min sponsoraftale” og 
vælg Fynslund Boldklub som sponsorklub.

Kontakt Pia Madsen på tlf. 51556354 for evt. 
spørgsmål.

NB: Pga. Coronakrisen får vi 30% ekstra i 
støtte fra OK det næste år

- Specielt for tilflyttere

CAFETERIET
Fynslundhallens Cafeteria byder indenfor 
til en ny sæson

Vi takker for den fine opbakning i sæsonen 
2018/2019.

Skal du / i have et arrangement f.eks. en 
afslutning, børnefødselsdag eller lign. er 
vi friske med et tilbud. Cafeteriet udlejes 
også til familiefester, fødselsdag osv. 
 
Vi ses
Mvh. Mette, Vickie, Liane, Sascha og Jan

Tilbud i august 
og september

Pølsemix KR. 25,-

Følg med i hvad der sker i cafeteriet og 
hallen på facebook
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KONTAKTER
Hovedbestyrelsen
Formand:
Hans Rostgaard Andersen
Bøllingvej 23, 6064 Jordrup
Tlf.: 23 30 46 15
vibehans@live.dk

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

Næstform. / sekretær:
Inge Marie Bertelsen
Baldersvej 8, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 58 55 87
imbert@hotmail.dk

Frivillig Ansvarlig:
Inge Nielsen
Læreveej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 29 91 67 45
inge-egon6064@hotmail.dk

Volleyudvalget
Formand:
Steffen Mortensen
Egholt Skovvej 17, 6064 Jordrup
Tlf.: 29 93 53 46
steffenbo@gmail.com

Kasserer:
Lisbeth Fynbo
Grødevej 36, 6862 Tistrup
Tlf.: 61 77 92 53
ferupgaard@gmail.com

Sekretær:
Laila Bruun Pedersen
Rosengade 45, 6600 Vejen
Tlf.: 20 84 60 74

Håndboldudvalget
Formand:
Bettina Tamberg
Bjælderbæk 1.th, 6000 Kolding
Tlf.: 23 48 09 14
Bettina.tamberg@hotmail.com

Næstformand:
Betina Glibstrup
Borgergade16, 6064 Jordrup
Tlf.: 22 26 62 85
bhmd16@gmail.com

Kassererassistent:
Christian Damgaard
Borgergade 2B, 1.th, 6064 Jordrup

Sekretær:
Peter Brik Højhus
Kongehusvej 32, 1.sal, 6000 Kolding
Tlf.: 27 82 60 75
peterhojhus@hotmail.com

Aktiv suppleant:
Kasper Baltersen
Brunkær 3, 6064 Jordrup
Tlf.: 20 83 38 90
kbaltersen@gmail.com

Fodboldudvalget
Formand:
Tommy Lauritzen
Tjørnevænget 18, 6064 Jordrup
Tlf.: 61 65 91 05
tommylauritz1@gmail.com

Kasserer:
Mette Kramer
Lejrskovvej 41, 6064 Jordrup
Tlf.: 25 79 18 05
m.kramer@jubii.dk

Sektretær:
Peter Dahl Schelde
Fynslundvej 59, 6064 Jordrup
Tlf.: 29 27 89 28
peter@noerupgaard.dk

Næstformand:
Victor Thorning
Havkrogen 1, 6064 Jordrup
Tlf.: 29 70 56 33
victordk1999@gmail.com

Menigt medlem:
Michael Egstrøm
Skærsøvej 9, 6064 Jordrup
Tlf.: 21 81 60 99
michael.egstrom@gmail.com

Aktiv suppleant:
Vivi Frydenberg
Lærervej 3, 6064 Jordrup
Tlf.: 26 11 77 70
vivi_x89@yahoo.com

Aktiv suppleant:
Nicklas Solgaard
Kærvænget 3, 6064 Jordrup
Tlf.: 50 75 61 71
nicklassolgaard@gmail.com

Badmintonudvalget
Formand:
Lasse Kamp
Hovmosevej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 23 28 19 40
kamp0305@gmail.com

Menigt medlem:
Nicklas Solgaard Nielsen
Kærvænget 3, 6064 Jordrup
Tlf.: 50 75 61 71
nicklassolgaard@gmail.com

Menigt medlem:
Theis Solgaard
Tlf.: 53 29 41 73
Solgaard01@gmail.com

Gymnastik- og fitnessudvalget
Formand:
Kirsten Løvschall
Hønsemosen 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 51 48 88 11
kirsten@bygogmontage.dk

Næstfmd.:
Majken Christiansen
Uhre Skovvej 24, 6064 Jordrup
Tlf.: 23 40 39 82 
majkentc@live.dk

Sekretær:
Tenna Lildholt
Elkærholmvej 11, 6640 Lunderskov
Tlf.: 40 14 78 02
tennalildholdt1@gmail.com

Kasserer-assistent:
Cathrine Schilling
Spurvevej 9, 6040 Egtved 
Tlf.: 61 54 63 33
cathrineschilling@hotmail.com

Menigt medlem:
Mette Bech Christensen
Bytoften 9, 6064 Jordrup
Tlf.: 28 72 42 73
mette8564@gmail.com

Aktiv suppleant:
Kira B. Nørhede
Tlf.: 22 17 61 53
kira-bn@hotmail.com

Sponsorudvalget
Formand:
Roberto Krogsgaard Jensen
Kirsbølvej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 41 59 42 75
roberto.jensen.kolding.nord@gmail.com
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Menigt medlem:
Bo Guldborg Isaksen
Fynslundvej 94, 6064 Jordrup
Tlf.: 30 11 18 81
boisaksen@hotmail.com

Menigt medlem:
Henry Christensen
Skovvejen 4, 6064 Jordrup
Tlf.: 25 25 71 58
henrynyborg@gmail.com

Festudvalget
Formand:
Palle Mørup
Borgergade 30, 6064 Jordrup
Tlf.: 42 78 20 21
palle@morup.dk

Sektretær:
Cathrine L. Vejen-Jensen
Tanggårdvej 1, 6640 Lunderskov
Tlf.: 29 61 95 01
cathrinevj@gmail.com

Menigt medlem:
Janni P.

Menigt medlem:
Kristian Dam
Havkrogen 1, 6064 Jordrup
Tlf.: 22 17 62 31
kdam@hotmail.dk

Musikudvalget
Formand:
Søren Rask
Tjørnevænget 19, 6064 Jordrup
Tlf.: 30 86 78 21 
post@srteknik.dk

Næstfmd.:
Poul Kunkel Nielsen
Egholt Skovvej 11, 6064 Jordrup
Tlf.: 25 14 37 32
ernst.kunkel@gmail.com

Sekretær:
Linette Rask
Brunkær 15, 6064 Jordrup
Tlf.: 30 68 73 10
linetterask@outlook.dk

Aktiv suppleant:
Hans E. Sørensen
Nyvang 14, 6640 Lunderskov
Tlf.: 20 73 68 60
hans.hannelis@live.dk

FB støtteforening:
Formand:
Bent Aleksandrowicz
Tlf.: 26 71 53 42
aleksandrowiczbent@gmail.com

Næstfmd.:
Knud Vejen-Jensen
Tlf.: 75 55 81 95
karen@vejen-jensen.dk

Kasserer:
Hans Nielsen
Tlf.: 22 13 59 75
hansqn6064@gmail.com

Menigt medlem:
Egon Nielsen
Tlf.: 61 18 30 89
inge-egon6064@hotmail.dk

Yderlige info
Se mere på vores hjemmeside
www.fynslundboldklub.dk

SPONSORER
Fynslund Boldklub og Fynslundhallen er så heldige at have en række trofaste sponsorer. 
Du kan se deres skilte i og udenfor Fynslundhallen og på vores flotte spillertøj. Stor tak til: 

støt dem 

– de støtter os!

Bravida, Kolding  

Dagli’Brugsen Jordrup

OK Benzin

Jordrup Vandværk

Kolding Skilte Center

Vognmandsforretning  
Jens H. Pedersen og Søn

J.H. Maskinteknik

El-installatør Henning Christiansen

Vognmand Bjarne Jensen

Smededal v/Per Vejen-Jensen

Smede og Montagefirma, Lejrskov

Byg og Montage v/Hans Nautrup

Malermester Morten Hinrichsen

Fynske Bank

Rodehjørnet v/N. P. Kragelund

Røgeriet Bakkebo v/Knud Vejen-Jensen

Bønderne i Vrå

Ditlevsen Biler

Egholt Antirust

FL Byg

Holger Hviid

Hornsyld Købmandsgård

Lykkes Guld og Sølv

Martinsen, Rådgivning og Revision

Piihl & Søn

Smedemark & Sørensen El 

Spar Nord Bank

Malerfirmaet Vagn Poulsen

Øster Gesten Special

DOXX Hundecenter

Lejrskov-Jordrup Menighedsråd

Macron Danmark

Svend Arndal Tømrerfirma
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24. OKTOBER 2020

MADEN LEVERES AF ALLANS DINER
Menu (serveres som buffet):
    - Langtidsstegt kalveculotte
    - Provence kartofler m/ mild pebersauce
    - Mixed salat m/ dressing
    - Tomatsalat m/ oliven og mozarella
    - Marineret pastasalat m/ peberfrugt
    - Dessert: Jordbær tiramisu

VI GENTAGER SUCCESSEN - og ÅRETS 
SJOVESTE HØSTFEST 2020 bliver kun 
endnu sjovere og vildere!!!

Vi åbner dørene kl. 18:00, hvor DJ Bosse vil 
underholde med fantastisk musik og un-
derholdning, indtil Stagebreakers går på 
scenen, med et formidabelt show kl. 22:30 

Så skynd dig at købe din billet til festen, da 
det med garanti igen bliver ÅRETS SJOVE-
STE HØSTFEST! 

BILLETTER
Billetpris (indtil 31. juli 2020): DKK 295,- + gebyr
Billetpris (fra 1. august 2020): DKK 345,- + gebyr
Billet til adgang efter 21:00:  DKK 175,- + gebyr 
(kan også købes ved indgangen)

Billetter kan købes på www.fynslundhallen.
dk eller via Facebook siden (ingen adgang 
for personer under 18 år).

Stagebreakers


