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KROLF

VOLLEYBALL
Velkommen til endnu en udgave af Fynslunds 
Boldklub folderen for sæsonen 2013-2014. Man-
ge tilbud vil være de samme som sidste sæson. 
Når rigtigt mange af vores aktiviteter går rigtig 
godt med dygtige, engagerede frivillige instruk-
tører og godt arbejdende udvalg samt mange 
deltagere, er der ingen grund til at ændre på 
det. Men det er også vigtigt at tænke nyt og det 
er jo bl.a. jer i Fynslundområdet, vi skal  ser-
vicere, så har I gode ideer til nye tiltag, er vi 
altid åbne.

I forlængelse af det skal det nævnes, at vi i Fyn-
slund Boldklub  har meldt os til DM i bestyrel-
sesudvikling, et initiativ som DGI har sat i værk. 
Vi skal med hjælp fra DGI sætte fokus på de 
ting, som vi kan udvikle og forbedre, sådan at vi 
kan følge med de forandringer, som sker i folks 
idræts/motionsvaner.  Jeg vil også opfordre til,  
at du henvender dig til mig eller andre fra FB’s 

bestyrelse, hvis du går med et ønske om at blive 
træner eller hjælpetræner. Det kan også være, 
at du bare har lyst til at hjælpe med en gang 
imellem, være dommer, servere til julefroko-
sten, stille telt op ved sportsfest. Hold dig ikke 
tilbage – meld dig gerne  - der er mange lokale 
folk, der stiller op, når der skal være fest eller 
specielle arrangementer og der er mange ting 
hen over året, som kræver frivillige hænder. Det 
er et fælles anliggende for alle her i Fynslund 
at have adgang til fritidsaktiviteter og sport og 
at vi kan mødes og dyste og feste – det tilfører 
værdi til vores sted og giver mulighed for, at nye 
venskaber opstår og at stærkere relationer kan 
bære vores lokale samfund. Jeg håber på en rig-
tig god vinter sæson i Fynslundhallen.

Venlig hilsen 
Hans R. Andersen Formand i Fynslund Boldklub

Hvis du synes, at sport skal være andet end at 
sidde/stå/løbe på en maskine, imens sveden 
driver ned ad dig, og du keeeder dig - 
så skal du melde dig til volleyball. 

Her kommer du også til at svede, 
men det er absolut ikke kedeligt, 
og du får sikkert også smidt et 
par kilo.

Vi træner hver mandag fra 20 - 22. 
Det er motion for hele kroppen og ikke 
mindst for lattermusklerne.

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 2/9 2013. 
Det koster 600 kr. for en sæson. 

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Steffen på tlf. 2993 5346 eller 7555 5346.

Spilles ved Fynslund Hallen og alle er velkomne.
Der spilles hver tirsdag aften kl. 19.00.

For yderligere information ring til 
Esther Meier tlf. 75 55 62 83

VELKOMMEN

VOLLEYBALL I FB 
ER FOR ALLE ALDRE 

(16 - 80) OG KØN.
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GYMNASTIK GYMNASTIK
Tid: Hold: Ledere og hjælpere:

Mandag med opstart 9. september 2013

15.00 - 16.00 Puslinge (3 - 4 år) Anita Solgaard (instruktør søges)
 Kontingent kr. 350,- inkl. T-shirt  + hjælpere
            
16.00 – 17.00 Forældre/barn idræt (op til 3 år) Cathrine Vejen Jensen 
 Kontingent kr. 400.-  + Dorthe Novack Jacobsen
 inkl. 2. stk. T-shirt 
      
17.00 – 18.30 Rytme-spring I  Kenneth Nørhede, Hanne Hald,
  For drenge og piger i 1.kl. - 3. kl. Lars Jørgensen, Cathrine Schilling 
 Kontingent kr. 350.- inkl. T-shirt +hjælpere
    
18.30 – 20.00 Rytme-spring II Hanne Hald, Kenneth Nørhede  
 For drenge og piger i 4. kl.  Cathrine Schilling, Lars Jørgensen
 og opefter +hjælpere
 Kontingent kr. 350.- inkl. T-shirt  
       
20.00 – 21.00 Herregymnastik Alice Junker Larsen
 Kontingent kr. 350,- 
 (Bemærk opstart 7. oktober 2013)

Tirsdag med opstart 10. september 2013 (bordtennisrum i hallen)

17.00 -18.00 Pilates Hanne Holm Johansen
 fra 18 år, medbring underlag
 Kontingent kr. 400.- 
  

Tid: Hold: Ledere og hjælpere:

Onsdag med opstart 4. september 2013 (Harte Fritidscenter)

19.30 -21.30 TurboQuinder Inge Støvring
 Kontingent kr. 700.-

Onsdag med opstart 11. september 2013

15.00 - 16.00 Knaldperler  (Bh.5 år + 0. kl.) Instruktører søges 
 Kontingent kr. 350.- inkl.  + hjælpere
 T-shirt

16.00 – 17.00 Sjov motion for børn Rikke Reseke og Gitte Friis
 piger og drenge fra 2. klasse 
 og opefter:
 (kom i form på en sjov måde)
 Konditionstræning, leg og styrketræning.
 Kontingent: kr. 350.-
       
17.00 – 18.00 Motionsdamer Instruktør søges til september, oktober,  
 Kontingent kr. 350.- november og december
  Nærmere information senere

Efter nytår er Hanne Lis Sørensen instruktør på motionsdamer
              
18.00 - 19.00 Step Anne Thorogood
 Kontingent kr. 400,- inkl. T-shirt
 (fra 16 år, mænd og kvinder)

GYMNASTIKOPVISNING  
Lørdag den 22. marts 

2014 om formiddagen
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HÅNDBOLD FODBOLD
Håndbold tirsdag

Start 20 august
Kl. 17.30-19.30 U10. (årgang 03+04) og U12. 
(Årgang 01+02). Hallen deles.
19.30-22.00 Damer og herre

Start den 3 september.
15.45-16.30 U6. (årgang 07+08)
16.30-17.30 U8. (årgang  05+06)

Opstarts arrangement for U6 og U8 i hallen fre-
dag den 30 august kl. 15.30-16.30.

Husk at vi alle U6 og U8 spillere mødes i hallen 
til opstarts arrangement. Vi skal bruge tiden på 
at spille bold, lege og ha det sjovt. Samtidig kan 
du også se hvem din træner bliver det kommen-
de år. 

Fra og med den 10. september henter Emilie 
Landmark og Jeppe Pallesen børnene på U6 hol-
det i børnehaven. Husk at skrive barnets navn på 
listen der bliver hængt op. 
Ved første træningsgang ser vi gerne forældre-
ne med. 

Så kom alle bold børn. 
Jo flere vi er, jo sjovere.

Er der spørgsmål så kontakt en fra håndbold-
udvalget. 

Kontingent
U6 og U8 1x385 kr.
U10 og U12 1x525 kr.
Serie 3D 2x500 kr.
Serie 4H 2x400 kr.

Indendørsfodbold:

Opstart fredag den 25. og lørdag den 26. oktober 2013.
9.00-10.00  Drenge og piger Årg.2006-2007-2008-2009-2010.
10.00-11.30  Drenge og piger Årg. 2002-2003-2004-2005.
11.30-13.00  Drenge og piger Årg. 1998-1999-2000-2001.
13.00-14.00 Plads til udvidelse…

Fredag 20.00-22.00 Ynglinge damer og herrer
                             Senior damer og herrer. 

Håndbold giver dit barn styrke, 
koordination, hurtighed, kondition og 

ikke mindst træning i at være i et team.

JULESTÆVNE
  27. december 2013
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INDOOR CYCLING SPONSORER
De friske instruktører er klar til en ny sæson, 
pulsurene skal i sving – flere af instruktørerne 
har deltaget på kursus i anvendelse af pulsu-
rene.
Første træningsaften er den 2. september 2013.
HUSK at medbringe vand og 1 ekstra håndklæ-
de når du skal til indoor cycling.

Vi følger succesen op fra sidste år, tilmeldingen 
til holdene foregår via nettet (se nedenstående) 

Tilmeldingen foregår igen i år via klubbens 
hjemmeside fynslundboldklub.dk , der åbnes for 

tilmeldinger den 22. 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. I første 
omgang er man nød til at betale kr. 480 for 2 
timer, efterfølgende får man tilbagebetalt kr. 40.

Nyt i 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   kl. 17.00 – 18.00    
 kl. 18.15 – 19.15
Onsdag 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. 

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 Hans Jørgen

Byg og Montage 
v/Hans Nautrup

Hønsemosen 6 6064 Jordrup 21 47 56 63 Hans Nautrup

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

Jens H. Pedersen Baskærej 31 6040 Egtved 75 55 19  44

Barnestreger.com 
v/Inger Lise 

Egholt Skovvej 6640 Lunderskov

Maler Mester Morten 
Hinrichsen

Gl. Møllevej 32 6640 Lunderskov 21 69 33 78 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 Henrik

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)

Bravida Kolding Fabriksvej 7-9 6000 Kolding 76 30 19 92 Palle Mørup

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 Uhrevej 3 6064 Jordrup

Alfa Laval
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EN uGE I FYNSLuND HALLEN MED FYNSLuND BOLDKLuB 2013-2014

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

14.30 - 15.00 Fodbold
9.00 - 10.00

15.00 - 16.00 Gymnastik Håndbold Gymnastik Badminton Fodbold
10.00 - 11.30

16.00 - 17.00 Gymnastik Håndbold Gymnastik Badminton fra 16.30
Badminton

Fodbold
11.30 - 13.00

17.00 - 18.00 Gymnastik Håndbold Gymnastik Badminton Badminton Fodbold
13.00 - 14.00

18.00 - 19.00 Gymnastik Håndbold Gymnastik Badminton Badminton Fodbold

19.00 - 20.00 Gymnastik Håndbold Badminton Badminton Badminton

20.00 - 21.00 Gymnastik
Volleyball Håndbold Badminton Badminton Fodbold

21.00 - 22.00 Volleyball Håndbold Badminton Badminton Fodbold

22.00 - 23.00 Badminton Badminton

FAMILIEIDRÆT  25. NOVEMBER 2013
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BADMINTON BADMINTON
Program/opstart
Velkommen til en ny sæson!

Onsdag - opstart 4. september 
19.00 - 23.00   Motion 
Salg af baner: Onsdag den 28. august kl.19.00 (præcis) i hallens cafeteria. Betaling sker ved tilmel-
ding og kan kun foregå med Dankort. Hold øje med evt. ændringer.

Torsdag - opstart 5. 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 - 19:15  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. 
19:15 - 20:15 U15/U17 - 14 til 15 år (7. til 8. kl.) 
  U15 må ikke den 31. december være fyldt 15 år, men skal være fyldt 13 år. 
20:15 - 23.00  U19 og Seniortræning 
  U19 må ikke den 31. december være fyldt 19 år, men skal være fyldt 17 år. 
  
  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 vedrørende 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. 

Fredag - opstart 6. september 
18.00 - 20.00  Motion 
  Ved ledige baner mulighed for ”købebadminton”. Baner reserveres i hallens  
  cafeteria, eller via fynslundboldklub.dk/tilmelding/badminton

Fredag - opstart 20. 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.

Kontingent/priser 

U9  årgang 2005 - 2006  kr. 300 
 FB forærer nye U9 spillere en ketcher 
U11 årgang 2003 - 2004  kr. 375 
U13  årgang 2001 - 2002  kr. 450 
U15  årgang 1999 - 2000  kr. 500 
U17  årgang 1997 -1998  kr. 600 
U19  årgang 1995 - 1996  kr. 800 
Senior     kr. 800 
1 bane motion    kr. 1600 
1 bane motion kl. 22:00 – 23:00 kr. 800 
1 bane ældrebadminton   kr. 1000 
Købebadminton 1 bane i en time   kr. 50 
Fredagstræning for ungdomsspillere  kr. 300

Badmintonaktiviteter i Fynslund 
FORÆLDRE/BARN STÆVNE - Vi gentager succesen! Søndag den 06.10.13
KLUBMESTERSKABER for børn    Lørdag den 15.03.14 

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 

Fynslund vinder landsmesterskab i badminton 
for anden gang

Fynslund Badminton vandt i weekenden landsmesterskabet for hold i drenge under 13 år. Fem sejre 
var lige nøjagtig nok til, at Fynslund tog guldet foran Sorring. Faktisk var det så tæt, at en af kam-
pene blev afgjort i et ”Golden Set”, som Fynslund 
vandt 23-21.
Landsmesterskabet i år var en gentagelse af sej-
ren i København i 2011. Søren Fallesen, Nicolai 
Toft, Benjamin Friis, Anders Juul og Carl Kamp 
smashede sig i år til sejren Vejle, og de fleste 
af spillerne var gengangere fra 2011. Man skal 
ikke gå ned på udstyret. Derfor fik holdet i år 
flotte trøjer, shorts og træningsdragter, som er 
sponseret af Tømmerforretningen Pihl & Søn og 
Bygma. Sportigan Egtved har sponseret navne-
tryk. Tusind tak til alle sponsorerne.
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TENNIS KONTINGENT

BORDTENNIS

KLuB-u

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.

Tilmelding og betaling til vores hold og aktiviteter foregår via vores hjemmeside www.fynslundbold-
klub.dk. 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 hoved-
kasserer, så bliver man hjulpet. 

Når nye hold og aktiviteter star-
ter op, vil de være åbne for 
tilmelding og betaling på hjem-
mesiden. Det vil sige man typisk 
skal tilmelde sig ved sæsonstart. 
Her følger vejledningen, som 
også kan findes på hjemmesi-
den:

Tryk på knappen ”Tilmelding” i 
den grønne menubjælke. Vælg 
sportsgren og den aktivitet du 
vil tilmeldes.

Første gang du tilmelder dig og 
betaler online, skal du oprettes 
som ”Nyt medlem”, selvom du 
måske har været medlem før 
2012. 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 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.
Er du allerede medlem og oprettet i systemet skal du taste e-mail adresse eller mobilnr., samt dit 
personlige kodeord i højre side af tilmeldingsformularen!

Medlemslogin til ”Conventus” (nederst i den grønne menubjælke) bruges til at:
• rette i stamoplysninger (herunder ændre kodeord)
• få overblik over de personer, som er tilmeldt under din e-mail adresse
• se hvilke hold og aktiviteter du/I er tilmeldt
• tilmelde sig via VENTELISTE (man får sms ell. mail, hvis man er på venteliste)

Ved problemer kontakt:
- Inge Marie Bertelsen (imbert@hotmail.dk), tlf.  30 31 81 92 (aften) 
- Pia Madsen (bytoften15@stofanet.dk), tlf. 51 55 63 54 (aften)

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

Klub U er et gratis tilbud til - 4. - 6. kl. 
Klubben har åbent hver mandag fra kl. 18.00 – 21.00 og kun lukket i skoleferierne
Hvor ligger vi: I de lokaler SFOén har været i.
Vi håber at se mange nye ansigter efter sommerferien, hvor vi skal snakke om hvad der skal ske i 
efteråret.         M.V.H. Mirsad
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HJÆLP BØRNENE MED AT... HALLEN & CAFETERIA

FB kan bruge din hjælp

OK-Benzinkort

• Give dem et kærligt puf, til at komme afsted til sport i FB – også selvom det regner eller compu-
terspillet er ”spændende”!  

• Opfordre dem til at deltage helt og ikke halvt, dvs. gøre det færdig man har meldt sig til, før man 
begynder på en ny aktivitet. Det er så ærgerligt for trænere og instruktører at holdet smuldrer til 
sidst og det går ud over resten af deltagerne.

• Give dem et håndklæde med og lær dem at vænne sig til at klæde om i hallen. Det gælder også 
til udenbys kampe. Hvem har eksemelvis lyst til at have bilen fyldt med møgbeskidte og svedige 
fodboldunger?

Ovennævnte 3 opfordringer gælder også den voksne del af FB-medlemmerne.
Vi har gode omklædnings- og badefaciliteter, så benyt dem endelig og brug 5 min. under bruseren 
til at geare ned. Efter omklædning kan man smutte en tur ind i hallens cafeterie og slappe helt af 
med en forfriskning og/eller en snak. 

Vi vil gerne, at Fynslund Hallen er et naturligt sted af mødes for beboerne i og omkring Fynslund. 
Vi bestræber os på at leve op til de forventninger der naturligt følger med. Hallen og anlægget om-
kring hallen skal være tilgængeligt for flest muligt. De fastlagte idrætstimer fylder heldigvis meget, 
der er dog fra tid til anden mulighed for at leje hallen til en gang indefodbold eller badminton med 
familien, det kan også være kollegaerne eller nogle venner der skal luftes. Det kan også være en 
børnefødselsdag. Ved leje af hallen giver vi gerne et bud på mad, kage eller hvad det ellers kunne 
være.  Ring eller skriv for at høre om der er plads. Hallen koster 300 kr. pr. time at leje. 

I cafeteriet er vi på vej til at blive certificeret som ”Nøglehullet på spisesteder”. Denne certificering 
giver jer mulighed for altid at kunne få et måltid der lever op til kriterierne. I kan læse om kriterierne 
på www.noeglehulletpaaspisesteder.dk. Også denne gang er Kolding Kommune en aktiv medspiller.

Vi har bagt en bolle der er gluten- og laktose fri, så giv os endelig besked hvis I ønsker denne bolle 
i stedet for vores almindelige boller.

I hverdagen vil vi gerne give jer gode og sunde valgmuligheder – og også mulighed for ”at synde”. 
Det skal være jeres valg.

Ris, ros og opfordringer tages der imod med kyshånd.

Pernille og Bjarne Tamberg

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 uundvær-
lige indsats. Også fra dem som ikke ellers færdes i boldklubben. 
Vi vil gerne inddrage flere, unge som ældre fra lokalområdet til at hjælpe os med forskellige prakti-
ske 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 som frivillig hjælper til Pia Madsen, tlf. 51556354 (bytoften15@stofanet.dk) eller hør mere 
om hvad det er vi går og sysler med!  

Specielt for tilflyttere.
Har du et OK-Benzinkort, som du har fået oprettet et andet sted end i Dagli’Brugsen, Jordrup - og 
hvis du vil støtte Fynslund Boldklub via dit benzinkort (gælder alle OK stationer) - så skal du gøre 
følgende:

Check hos Dagli’Brugsen, Jordrup om dit kort er forsynet med den rigtige kode. Eller kontakt Pia 
Madsen på tlf. 51 55 63 54

- DET ER HER VI MØDES -

- ET GODT VÆRESTED -
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KONTAKTER I FYNSLuND BOLDKLuBKONTAKTER I FYNSLuND BOLDKLuB
Hovedbestyrelsen
Formand:
Hans Rostgaard Andersen
Bøllingvej 23, 6064 Jordrup
Tlf.: 23 30 46 15
vibehans@privat.dk

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

Næstform. / sekretær:
Inge Marie Bertelsen
Baldersvej 8, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 58 55 87
imbert@hotmail.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.: 29 20 14 84 
torben@raskpetersen.dk

Seniorafd.:
Claes Dons Johansen
Fynslundvej 45, 6064 Jordrup
Tlf.: 50 94 49 88
johansen.dons@gmail.com

Menigt medlem:
Annitta Olesen
Vestermarksvej 19
6064 Jordrup
Tlf. 28 55 93 87
a4531708088@gmail.com

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

Menigt medlem:
Heidi Nielsen
Tjørnevænget 18, 6064 Jordrup
Tlf.: 53 53 33 65
heidinielsen37@gmail.com

Sponsorudvalget
Formand:
Torben Fallesen
Fynslundvej 76
6064 Jordrup
Tlf. 22 84 97 75
torbenoglise@live.dk

Kasserer:
Carsten Jepsen
Lejrskovvejt 45, 6064 Jordrup
Tlf.: 20 96 03 62
famjepsen@profibermail.dk

Menigt medlem:
Danni Thorsen
Hovedgaden 29, 6064 Jordrup
Tlf. 26 88 34 24
dannithorsen@gmail.com

Gymnastikudvalget
Formand:
Lene Brandenborg
Storedamvej 26, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 90 99 / 40 36 90 99
lb@dalumls.dk

Kasserer:
Susanne Sørensen
Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 61 59
stenbrogaard@mail.tele.dk

Sekretær:
Rikke Reseke
Knudsbølvej 4, 6064 Jordrup
Tlf.: 23 23 24 19
reseke@mail.dk

Menigt medlem:
Karina Reinhardt Sjøgaard
Harager 13, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 55 91 97
bakken13@gmail.com

Menigt medlem:
Gitte Friis
Herredsvejen 9, 6064 Jordrup
Tlf.: 28 92 09 61
friisegholt@mail.dk

Badmintonudvalget
Formand:
Lars de Place Pedersen
Herredsvejen 17, 6640 Lunderskov
Tlf.: 25 25 71 60
lars@deplace.dk

Kasserer:
Trine Dam
Kronborgvej 35, Veerst, 6600 Vejen
Tlf.: 61 30 40 14
trinedam@yahoo.dk 

Sekretær:
Mette Cederberg Olsson
Hundsholtvej 11, 6064 Jordrup
Tlf.: 61 74 05 41
mette@hundsholtgaard.dk

Menigt medlem:
Jacob Madsen
Brunkær 18, 6064 Jordrup
Tlf.: 28 49 63 42
jacob.fynslund@gmail.com 

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

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

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

Festudvalget
Formand:
Hans Nautrup
Hønsemosen 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 21 47 56 63
mail@bygogmontage.dk

Kasserer:
Birgitte Germann Johansen
Skovvejen 51, 6064 Jordrup
Tlf.: 25 45 22 17
bgj@bmbeslag.dk

Menigt medlem:
Palle Mørup
Borgergade 30, 6064 Jordrup
Tlf.: 30 78 01 49
palle@ugelog.dk

Menigt medlem:
Cathrine L. Vejen-Jensen
Tanggårdvej 1, 6040 Lunderskov
Tlf.: 29 61 95 01
cathrinevj@gmail.com



 


