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VELKOMMEN

FORSIDEN

Kære borgere i lokalområdet.

Så prøver vi igen. Sidste år havde klubben 
50-års jubilæum, hvor det desværre blev til 
3 aflyste arrangementer og et vinterprogram 
som blev lukket ned lige før jul. Kun fodbold, 
indoor-cykling, gymnastik og et håndbold-
hold prøvede at holde lidt gang i den, men 
det var noget amputeret. Vi er dog ikke så-
dan at slå ud, så vi kører igen med fuldt pro-
gram til næste vinter. Den store nyhed i år 
er vores tilbud om padel. Den nye bane står 
klar i løbet af sommeren. Spillet kan spilles 
hele året og er meget nemt at lære for alle. 
Desuden skal nævnes at vi starter E-sport 

op med spillet Fifa. Musikanlægget i hallen 
og indoor-cykling er blevet opgraderet. Vo-
res rammer er i det hele taget rigtig fine og 
sammen med gode ledere er vi så klar til  en 
ny vintersæson. Alle har brug for at mødes, 
bruge kroppen, få den sidste lokale sladder 
og være noget for andre. Gør det i Fynslund 
hallen - vi har hele paletten.

KROLF

FYNSLUND
  FOR FREMTIDEN
EFTERÅR & V INTER 2021-2022

FB’S Oldboys

Markant
Sportsfest

Spilles ved Fynslund Hallen, hver tirsdag 
aften kl.18.30. Starter i april, slutter sidst i 
september. 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
Det er tre begreber, der kendetegner volleyaf-
delingen i FB, nogle vil oven i købet mene , at vi 
også er lidt skøre; men vi har det sjovt, både når 
vi træner, og når vi spiller kampe.

Vi er en flok muntre sjæle, der træner hver 
mandag fra 20 - 22. Det er motion for hele krop-
pen og ikke mindst for lattermusklerne.

Når træningen er slut og badet overstået, sam-
les vi i cafeteriaet til en øl/vand, her sættes hold 
til de næste kampe, og så ordner 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 billedet ses et ek-
sempel. Til daglig er vi næsten helt almindelige

Sæsonstart 6/9 2021
Det koster 600 kr. for en sæson.
Yderligere oplysninger kan fås hos Steffen på 
2993 5346

FB`s Oldboys samt et par yngre kræfter, træner flittigt hver 
onsdag det meste af året når ikke der spilles kamp. Det forly-
der at FB Oldboys er sikre vindere i alle kampe – i hvert fald, 
når det gælder 3. halvleg. Holdet har et fantastisk godt kam-
meratskab og flere af dem har spillet sammen siden ruder 
konge var knægt! De samles om grillen og hygger sig efter 
både træning og kampe, ligesom de stadig tager på trænings-
lejre hvert år
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GYMNASTIK OG FITNESS

Cross Fit
For mænd og kvinder 16 +. Vi træner styrke og 
cardio med og uden hjælpemidler som vægte, 
dæk og sandsække. Alle kan være med. Alle bli-
ver udfordret mentalt og fysisk. Kontingent 500,-

Spring/rytme Junior
4. klasse og ældre, 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 4.oktober.

MANDAG MED OPSTART DEN 6. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører

Kl. 17.30-18.30 Simon Albeck
Michael Lundsgaard

Cathrine Schilling
Kenneth Nørhede
Bo Isaksen

Kl. 18.30-20.00

Kl. 20.00-21.00

Kl. 17.00-18.00

Alice Junker

Hanne Holm

ONSDAG MED OPSTART DEN 8. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere

ONSDAG MED OPSTART DEN 8. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere

Kl. 15.45-16.30

Spring/rytme Mini
0-3 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.

Bodytoning
Alder 16+. Vi starter med 15-20 minutters ef-
fektiv opvarmning/Kredsløbstræning. Ingen 
svær koreografi. Derefter 30 minutters træ-
ning af de forskellige muskelgrupper, hvor 
vi bla. bruger vægte og stepbænke. Afsluttes 
med 5-10 minutters udstrækning og afslap-
ning. Egnet for begyndere til øvede, Fokus på 
at få sved på panden, styrke kroppens musk-
ler og gå hjem med et smil på læberne. Kon-
tingent 500,- incl t-shirt.

Kl. 16.30-17.30 Sonja Houmann
Hjælper:
Julie/L ouise
Modtager:
Martin/Louise

Anne K. Thorogood

Malene Baudtler
Katrine Ericshen
Hjælper:
Karoline/Mille
Marie/Frida

Kl. 17.30-18.30

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

TIRSDAG MED OPSTART DEN 21. 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 21. 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.

U13 Piger
Kontingent 1 x 525 kr.

Senior Damer
Kontingent 2 x 400 kr.

Senior Herrer
Kontingent 2 x 400 kr

15.45 - 16.30
Opstart 7. september

16.30 - 17.30
Opstart 24. august

17.30 – 18.30
Opstart 24. august

18.30 - 20.00
Opstart 17. august

19.30 - 21.00
Opstart 17. august

Betina Glibstrup

Kasper Baltsersen
Per Koed Rinus Jensen 

Henrik Oldrup

Mette-Luise M. Sørensen

Brian Landmark
Peter Højhus

Træner

Sarina Reinhart

Anne Borg

Mette Bech
Voksen hjælper søges

Anne Borg

Kl. 18.30-19.30

Kl. 18.00-19.30

Kl. 09.00-09.45

Kl. 19.45-20.45

Hip-Hop dans
Fra 2. klasse og op, drenge og piger. Kom og 
vær med til hiphop. Vi kommer til at danse for-
skellige stilarter inde for hiphop verdenen. Det 
er bl.a. girly, street, House osv. Kontingent 450,-

Yoga – Power flow
Runde 1: 16. september – 16. december. Få pul-
sen op og styr på vejrtrækningen, det er vigtigt: 
Medbring måtte, tæppe, blok/pude og vand og 
efterlad projekter, telefon og tanker udenfor!  
Bemærk foregår i gymnastiksalen på skolen. 
Max 16 deltager først til mølle. Pris 500,-

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 rundtosset. 
Forældre deltager aktivt. Kontingent 450.- incl 
t-shirt.

Yin Yoga
Runde 1: 16. september-16. december. Vi bliver 
i positioner op til 5 min – her slippes kontrolllen
og vejrtrækning bliver hard core. Find roen til en 
god nats søvn. Alle er velkomne, også mænd. 
Bemærk foregår i gymnastiksalen på skolen. 
Max 16 deltagere først til mølle. Pris 450,-

TORSDAG MED OPSTART DEN 9. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere

TORSDAG MED OPSTART DEN 16. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere

LØRDAG MED OPSTART DEN 11. SEPTEMBER

Tid  Hold     Instruktører & hjælpere

Hvis der er ønsker om flere hold end ovenstående, så tøv ikke med at kontakte håndbold udvalget!
If there is a demand for more teams than the above mentioned please do not hesitate to contact the 
handball department. 
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FODBOLD
I fodboldafdelingen i Fynslund Boldklub tilby-
der vi fodbold helt nede fra 2 års alderen og 
op. Nogle hold er udelukkende Fynslund – og 
andre samarbejdshold med Lunderskov (Team 
FB/LB). Til fælles for alle hold er udvikling, mo-
tion, sammenhold og social samvær. 

Hver uge har vi høj aktivitet på vores stadion, 
hvor vores frivillige trænere er løftestangen 
som gør at vi er en klub i udvikling og med høj 
trivsel. Husk at værdsæt indsatsen og aner-
kend trænerne, holdlederne og alle omkring 

holdene – og tilbyd gerne at give en nap med i 
en travl hverdag for os alle.

Højdepunktet i afdelingen i år bliver uden sam-
menligning showkampen mod Oldboyslands-
holdet som finder sted på stadion fredag d. 
10.september 18.30. Kampen er arrangeret 
som en del af klubbens 50 års jubilæum og vil 
blive et festfyrværkeri af en oplevelse for både 
fodboldelskere og de sociale fynslundborgere. 
Vi håber på at se jer alle på anlægget den dag.

INDOOR CYCLING

PADEL

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

VIGTIGT: 
Tilmelding foregår via klubbens hjemme-
side fynslundboldklub.dk. Der åbnes for 
tilmeldinger den 19. August kl. 19, det er 
først til mølle princippet der anvendes. 

Pris for 1 time i 8 uger er fortsat den sam-
me kr. 240, og hvis man ønsker at køre 2 
timer iom ugen er prisen kun kr. 440 for 8 
uger. FØRSTE periode er dog kun 7 uger 
til kr. 210, 2 timer i samme uge kr. 385. 
Rabatten for2 timer afregnes manuelt via 
kassereren. 

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 35 til 41 og 
uge 43 til uge 50 incl begge uger, (uge 42 
er fri eller laves nærmere aftale med in-
struktøren, pris er kr. 30 for ekstra gange)

Spørgsmål besvares på 51 55 63 54 Pia 
Madsen efter kl. 16

Hold Træningsdag Træner

U4 Mandag 16.30 - 17.30 Peter Schelde

U7 Mandag 16.30 - 17.30
Inge Nielsen

Katrine Juul

U10 Mandag 16.30-17.30
Anja Vesterholm

Jeanette Pedersen

U13 drenge
Mandag 

Torsdag
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30

Tue Collatz

Julie Schmøkel

U13 piger Mandag 16.30 - 17.30
Sarina Reinhart

Maja Benige

U15 drenge FB/LB
Mandag 

Onsdag
16.00 - 17.30 (FB)
17.00 - 18.30 (LB)

Sonny Hinrichsen

Morten Hinrichsen

Damesenior
Mandag

Torsdag

19.00 - 20.30
19.00 - 20.30

Tommy Lauritzen

Victor Thorning

Herresenior FB/LB
Tirsdag

Torsdag

19.00 - 20.30
19.00 - 20.30

Lars Uglebjerg 

(kontakt for sted)

Herre oldboys Onsdag 19.00 - 20.30
Arne Kristensen

Michael Jensen

FodboldFitness Onsdag 18.45 - 20.00
Vivi Frydenbjerg

Inge Marie Bertelsen

Kontaktinfo på alle trænerne findes på http://fynslundboldklub.dk/?side=fodbold

Som nævnt anden steds starter vi padel op i lø-
bet af sommeren. Padel er en helårssport, som 
foregår udendørs. Der spilles i et glasbur på 
en tennislignende bane, med fire spillere, to på 
hver side af nettet. Bolden er en tennisbold og 
battene er en mellemting af en tennisketcher 
og bordtennisbat. 

Bookingen foregår online på boldklubbens 
hjemmeside Fynslundbolklub.dk i Conventus. 

Kom op og prøv! Det er måske lige det boldspil, 
som er noget for dig. 
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Takket være mange engagerede frivillige, 
som bruger deres fritid i klubben som træ-
ner, instruktør, hjælper, bestyrelses- eller 
udvalgsmedlem, og trofaste sponsorer der 
støtter med kontanter og forskellige ydel-
ser, kan vi fortsat tilbyde masser af bevæ-
gelse året rundt til overkommelig pris. Og
det endda i flotte rammer med superfine 
faciliteter i og omkring Fynslundhallen! 
Men det er stadig nødvendigt at vi alle hu-
sker at få betalt kontingentet, hvis der fort-
sat skal tilbydes foreningsidræt. For uden 
medlemmer ingen forening.

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 be-
tale kontingent på nettet, kan du kontakte 
Pia Madsen, tlf. 51 55 63 54 eller én af 
udvalgenes kasserere, så finder vi selv-
følgelig en løsning.

NB: Alle børn skal have adgang til fritidsak-
tiviteter uanset økonomi! Så er der familier 
som har det svært, kan man få hjælp og 
støtte til kontingentbetaling, tøj og sports-
udstyr hos Kolding Kommune. Man kan rin-
ge til ”Aktiv Fritid”, på tlf. 79 79 22 66. Læs 
mere på kommunens hjemmeside ” - søg 
på ”aktiv fritid”. Man er også velkommen til 
en fortrolig snak med kasserer Pia Madsen, 
som så kan hjælpe med kontakten.

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.

2022
4. januar
18. januar
1. februar
15. februar
1. marts
15. marts
29. marts
12. april
26. april

2021
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november
14. december

PRÆMIEWHIST
Så er tiden inde  til at spille præmiewhist igen. 

Der spilles i Fynslundhallen på følgende tirsdage kl. 19.00

Entré kr. 50,- / Kaffe kr. 20,-
Vi mangler nye spillere så mød endelig op,

vi er amatører og alle kan være med.
FB’s støtteforening

FORTSAT LAVE KONTINGENTER 
– HVIS VI ALLE HUSKER AT FÅ BETALT!

Spilles i Fynslundhallen torsdage kl. 15.
Opstart 7. 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 cafeteriet 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. Det arrangeres af FB 
Støtteforening” i vinterhalvåret og der spil-
les hver anden tirsdag kl. 19 i Fynslundhal-
len denne vinter. 

Se annonce i Fynslundmagasinet, på hjem-
mesiden, 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

15.30 - 16.00

Badminton/

Bowls
Håndbold Gymnastik

16.00 - 16.30

16:30 - 17:00

Håndbold Gymnastik

Fodbold

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

Fodbold

Håndbold Gymnastik Badminton Håndbold

Gymnastik

18.00 - 18.30

18.30 - 19.00

Gymnastik Håndbold

Gymnastik Badminton

Badminton

Badminton Badminton/Gymnastik

19.00 - 19.30

19.30 - 20.00

Gymnastik Håndbold Badminton

Badminton/Gymnastik

Fodbold

Badminton/Fodbold

20.00 - 20.30

20.30 - 21.00

Gymnastik/

Volley
Håndbold Badminton

Badminton/Fodbold

Badminton

21.00 - 22.00 Volley Håndbold Badminton Badminton

NB: 

HVER ANDEN 

LØRDAG KL. 9-10

GYMNASTIK 
(FORÆLDRE/BARN)
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BADMINTON
Velkommen til en ny sæson. I år vil vi igen 
invitere børn og unge til to stævner. Et i ef-
teråret og et i foråret. Vi finder to stævner, 
der er både for begyndere og øvede spil-
lere. Trænerne tager med til stævnerne. 
Der er traditionen tro motionsbadminton 
om onsdagen, men vi udlejer også tre ba-
ner om torsdagen fra 18.30-19.30

Salg af baner:
Onsdag den 25. august kl. 19.00 i hallens 
cafeteria. Betaling sker ved tilmelding og 
kan kun foregå med betalingskort. Sæso-
nen starter i den første uge i september og 
slutter ved udgangen af marts.

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 fordeler 
tiderne hen over sæsonen. Det sker på bag-
grund 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 bli-
ver justeret, når sæsonen er i gang.

Motionsbadminton
18.30 - 22.30   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 2013 - 2014    kr. 300 
 FB forærer nye U9 spillere en ketcher 
U11:  årgang 2011 - 2012     kr. 450
U13: årgang 2009 - 2010     kr. 450 
U15: årgang 2007 - 2008    kr. 500 
U17:  årgang 2005 - 2006    kr. 600 
U19 : årgang 2003 - 2004    kr. 700 
Senior        kr. 800 
1 bane motion - onsdag    kr. 1600 
1 bane ældrebadminton    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 Februar - Marts

Årets leder

Årets klubmestre 2020

Årets talent
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SPORTSFEST
Måske tror du, det kun er noget med mu-
sik, der foregår på Amfiscenen.  Men der 
foregår faktisk mange forskellige ting og 
især grundet corona krisen er ”folk” ryk-
ket udendørs.
• Jordrup sangkor har måttet træne uden-

dørs, hvilket Amfiscenen har været per-
fekt til. 

• FB gymnastik og fitness har også trænet 
”cross fit” på scenen. 

• Ligeledes har andre små private arrange-
menter fundet sted. 

Herudover arrangerede Spejderne igen Sct. 
Hans aften med stor opbakning, hvor Poul 
Kunkel spillede. 

Musikudvalget planlægger desuden at ar-
rangere mindre ”Pop-up” koncerter i år. 

Der foregår stadigt et frivilligt arbejde med 
at male og holde området pænt. Men frivilli-
ge kan der aldrig blive nok, så kom frit frem. 
Kontakt bestyrelsen hvis du vil være med.

MUSIKUDVALGET - MAR`K`ANT 

Sæt kryds

SPORTSFEST
D. 9. 10. OG 11. JUNI 2022

OBS!!
SPORTSFESTEN 

FLYTTES 
Festudvalget har valgt at 
flytte sportsfesten, derfor 

afholdes den i 2022 og 
fremover 2. weekend i juni 

- torsdag - fredag og lørdag
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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 tilbage. 
Alle er velkomne også dem som måske ikke 
normalt kommer i boldklubben. Unge som 
ældre fra lokalområdet, tilflyttere eller gæ-
ster udefra kan hjælpe med forskellige prak-
tiske opgaver i klubben ifm. arrangementer 
og aktiviteter i FB. Man behøver ikke binde 
sig til en bestemt opgave eller et bestemt 

antal timer. Men bliver tilbudt en aktuel op-
gave, man kan sige ja eller nej til, alt efter 
tid, lyst og evner. Til gengæld for hjælpen får
man masser af hyggeligt samvær og sjove 
oplevelser. Unge frivillige som har haft en 
længerevarende opgave kan få ”et frivillig-
bevis” til deres CV. Er man træner eller leder 
kan FB også tilbyde relevante kurser hos 
eks. dgi og dbu.

Kontakt vores 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 hver gang står en frivillig leder pa-
rat til at tage imod. Det samme gør dine hold-
kammerater. Solidt fremmøde motiverer alle!

Deltag helt og ikke halvt, dvs. afslut den sæ-
son du har meldt dig til, før du starter på en ny 
aktivitet, hvis ikke du kan være med til begge.  
Holdet risikerer at smuldre sidst på sæsonen
og det er en trist afslutning for både udøvere 
og ledere.

Brug Fynslundhallens gode omklædningsfa-
ciliteter under hensyntagen til gældende co-
ronaregler. Brug 5 min. under bruseren til at 
geare ned. Det gælder både børn og voksne.

Efter omklædning kan man besøge hallens ca-
feteria og slappe af med en forfriskning og en
go’ snak. Sjælen skal også med!

Vi håber på at se en masse glade medlemmer 
der vil fylde rammerne ud med bevægelse for 
både krop og sjæl. Under trygge forhold, hvor vi 
som altid, 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.

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.

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: Frem til maj 2022 støttes atter med 30% 
ekstra pga. corona.

- Specielt for tilflyttere

CAFETERIET
Fynslundhallens Cafeteria byder indenfor 
til en ny sæson

Vi takker for den fine opbakning i sæsonen 
2020/2021.

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
Bakkegårdsparken 101, 6600 Vejen
Tlf.: 29 91 67 45
inge-egon6064@hotmail.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

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
Bredgade 22.1.104, 6000 Kolding
Tlf.: 23 48 09 14
Bettina.tamberg@hotmail.com

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

Kasserer-assistent:
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
Tlf.: 61 65 91 05
tommylauritz1@gmail.com

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

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

Menigt medlem:
Jakob Hviid
Lejrskovvej 4, 6640 Lunderskov
Tlf.: 28 73 50 59
Jakob@jh-maskinteknik.dk

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
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Aktiv suppleant:
Kenneth Nørhede
Spurvevej 9, 6064 Egtved

Sponsorudvalget
Formand:
Roberto Krogsgaard Jensen
Kirsbølvej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 41 59 42 75

roberto.jensen.kolding.nord@gmail.com

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

Sektretær:
Annette Landmark
Tlf.: 25 30 92 90
landmarkannette@gmail.com

Kasserer-assistent:
Janni P.

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

Menigt medlem:
Rasmus Fallesen
Tlf.: 23 66 97 22 
fallesen8690@gmail.com

Menigt medlem:
Christian Vejen-Jensen
Tlf.: 21 66 26 47
chrvejen@gmail.com

Menigt medlem:
Christian Brandenborg
Tlf.: 51 74 25 10
christian.s.brandenbord@gmail.com

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

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

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

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: 

FL Byg

Holger Hviid

Hornsyld Købmandsgård

Lykkes Guld og Sølv

Martinsen, Rådgivning og Revision

Smedemark & Sørensen El

Malerfirmaet Vagn Poulsen

Øster Gesten Special

DOXX Hundecenter

Lejrskov-Jordrup Menighedsråd

Macron Danmark

Svend Arndal Tømrerfirma

Bravida, Kolding

Dagli’Brugsen Jordrup

OK Benzin

Jordrup Vandværk

Kolding Skilte Center

Vognmandsforretning Jens H. Pedersen 
og Søn

A/S Bryggeriet Vestfyen

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

Røgeriet Bakkebo v/Knud Vejen-Jensen

Bønderne i Vrå

Ditlevsen Biler

Egholt Antirust

D E  S T Ø T T E R  O S !

STØT VORESTROFASTE SPONSORER
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D. 30.  OK T. 2021 KL .  18:00 -  02:00 
F Y NSLUNDHALLEN, F Y NSLUNDV E J 104,  606 4 JORDRUP

ÅRETS SJOVESTE

Da en eller anden mexicansk øl-virus, 
fik forpurret sidste års gentagelse af 
2019 succesen ÅRETS SJOVESTE 
HØSTFEST, ser vi ikke andre løsnin-
ger end at prøve igen. Og denne 
gang lader vi os ikke bare sådan slå 
ud, da vi nu mere end nogensinde 
før, ser det som en pligt at få sat en 
dato, og dermed indfriet behovene 
rundt i det ganske land, til at holde en  
ORDENTLIG FEST!!! Vi gentager suc-
cessen - og ÅRETS SJOVESTE HØST-
FEST 2021 bliver kun endnu sjovere 
og endnu vildere!!!

Vi åbner dørene kl. 18:00, hvor DJ Bos-
se vil underholde med fantastisk musik 
og underholdning, indtil live bandet  
Stagebreakers går på scenen, med et 
formidabelt show kl. 22:30.

Skynd dig at købe din billet til festen, 
da det med garanti igen bliver ÅRETS 
SJOVESTE HØSTFEST!

HØSTFEST

BILLETTER

Billetpris: 
 DKK 345,-  

+ gebyr

Billet til adgang efter 21:00:  DKK 175,-  

+ gebyr 

Billetter kan købes på www.fynslundhallen.dk, 

via Facebook siden eller ved indgangen.  

Ingen adgang for personer under 18 år.

STAGEBREAKERS

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

DJ BOSSE


