FYNSLUNDFORFREMTIDEN
Efterårs- & vintersæson 2016-2017
i Fynslund hallen
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færdig. En kraftpræstation udført af frivillig arbejdskraft. tilbuddene i Fynslund Boldklub.
Venlig hilsen
Formand

Ud over turneringen deltager vi i forskellige invitationsstævner - vi satser altid på at vinde kampene og ikke mindst festerne bagefter!
Vores nye træner hedder Thomas Larsen, I kan
godt glæde jer :-)
Sæsonstart 31/8 2015. Det koster 600 kr. for
en sæson.
Yderligere oplysninger kan fås hos Steffen på
2993 5346

Hans R. Andersen

I det hele taget bliver det til mange kraftpræstationer året igennem. Ikke mindst i hverdagen,
hvor masser af frivillige stiller op som træne-

KROLF

Hovedformand
Fynslund Boldklub

Højt humør, holdånd og kampgejst
- det er så hyggeligt!

KROLF

Der spilles ved Fynslund Hallen, hver tirsdag aften kl.19.00.

For yderligere information: ring endelig til Esther Meier tlf. 7555 6283

Kugler og køller kan lånes. Der inddeles nye
hold hver gang. Start sidste tirsdag i april, slut
sidste tirsdag i september.

Alle - såvel nye som tidligere medlemmer
- er velkomne!
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Det er tre begreber, der kendetegner volleyafdelingen i FB, nogle vil oven i købet mene,
at vi er lidt skøre; men vi har det sjovt, både
når vi træner, og når vi spiller kampe.

Volley i FB er

Der spilles ved Fynslund Hallen, hver tirsdag
for alle aldre
aften kl.19.00. Kugler og køller kan lånes.
år) og køn!
Der inddeles nye hold hver gang.(16-80
Start sidste
tirsdag i april, slut sidste tirsdag i september.
Kontakt
For yderligere information: Ring endelig til
Esther Meier tlf. 75 55 62 83

www.fynslundboldklub.dk

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

Alle kan være med!
Her er ingen tabere,
eligt
alle vinder ved hygg
e luft!
samvær i den frisk
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Vi er en flok muntre sjæle, omkring 25 stk.
der træner hver mandag fra 20 - 22. Det er
motion for hele kroppen og ikke mindst for
lattermusklerne.

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 årets design. Til daglig er vi næsten helt almindelige
Vores træner hedder Thomas Larsen, I kan
godt glæde jer, han er god! Han går ind for
differentieret træning, så der er noget både
for den teknisk gode og for nybegynderen.
Sæsonstart 5/9 2016. Det koster 600 kr. for
en sæson.
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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.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos Steffen
på 29 93 53 46

Ud over turneringen deltager vi i forskellige
invitationsstævner.
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GYMNASTIK & FITNESS

GYMNASTIK & FITNESS

Mandag med opstart den 5. september 2016

Onsdag med opstart den 7. september 2016

Tid		Hold					Instruktører & hjælpere

Tid		Hold					Instruktører & hjælpere

Kl. 16.00-17.00

Motionsdamer
Kontingent 350,- incl. T-shirt
For aktive damer, der kan lide bevægelse
og gymnastik.

Hanne Lis Sørensen

Kl. 16.00-17.00

Instruktører / hjælpere
søges

Kl. 17.00-18.15

Minimix 			
2.-3. klasse, drenge og piger.
Kontingent 550,- incl. opvisningsdragt
Til børn der ønsker sjove og varierede aktiviteter.
		
Juniormix		
4. klasse >, drenge og piger
Kontingent 550,- incl. opvisningsdragt
For friske drenge og piger, der ønsker
rytme og spring på et højt niveau.

Puslinge
Børnehaven (3-5 år)
Kontingent 350,- incl. t-shirt.
Der leges og børnene introduceres til
gymnastikkens mange sjove udfordringer.

Natasja Olesen
Maja Eriksen
Mathilde Kristensen

Kl 17.00-18.00

Rikke Reseke

Mænd og muskler		
Kontingent 350,Holdet er for aktive mænd, der kan lide
bevægelse og gymnastik.
Bemærk opstart den 3. oktober 2016.

Alice Junker Larsen

Fat Burner Workout
En sjov, aktiv (og svedig) time, hvor du får
”brændt fedtet af”, og får trænet hele kroppen. Der er fokus på puls og styrke, hvor vi
kombinerer styrketræning og konditionstræning. Du får en time med høj intensitet
og masser af energi. Timen bliver opbygget
på mange måder og giver en alsidig og varieret træning. Alle kan være med.
Kontingent 400,		
Cross Fit		
For mænd og kvinder fra 16 år.
Kontigent 400,Der trænes muskler og udholdenhed.

Kl. 18.30-20.00

Kl. 20.00-21.00
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Simon Mortensen
Tenna Lildholdt
Kenneth Nørhede
Cathrine Schilling
Mathilde Kristensen
Kl 18.00-19.00

Simon Albeck

Onsdag med opstart den 7. september 2016 (Harte fritidscenter)

Tirsdag med opstart den 6. september 2016

Tid		Hold					Instruktører & hjælpere

Tid		Hold					Instruktører & hjælpere

Kl. 19.00-20.00

Kl. 16.30-17.15

Trille/Trolle
Forældre/barn.
Holdet er et samarbejde mellem gymnastik, fodbold og håndbold (se nærmere beskrivelse af holdet under håndbold).

Instruktør søges

Kl. 17.00-18.00

Pilates
Fra 18 år. Kontingent 400,Pilates er en kombination af styrketræning
og strækøvelse, der koordineres med vejrtrækningen. Medbring underlag. Foregår i
bordtennisrummet i hallen.

Hanne Holm Johansen

Styrke, stræk og pilates
Ny sæson - nyt koncept.
Næste sæson bliver modulopbygget
- Deltag i det, der passer dig.
7/9 fra kl. 19 - 20 starter styrke, stræk og
pilates. 1 times effektiv træning for alle, der
har lyst og behov. Holdet kører hele sæsonen. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Inge på tlf. 20 81 84 51.

Inge Støvring
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GYMNASTIK & FITNESS

HÅNDBOLD

Landsstævnehold med opstart den. 9. januar 2017 (Harte fritidscenter)

Start 30. august 2016

Tid		Hold					Instruktører & hjælpere

17.15-18.15
U10 piger,
Trænere: Birgit Christoffersen,
Ghita Olesen

Kl. 20.00-21.00

Landstævnehold
Efter jul starter landsstævneholdet fra kl.
20 - 21. Så hvis du vil med til landsstævne
i Ålborg i juli, er det her du skal med. Du
er selvfølgelig velkommen til at komme i
topform allerede fra 7/9.

Inge Støvring

18.15-19.15
U10 og U12 drenge,
Trænere: Annette Landmark,
Brian Nissen

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til
at kontake Inge på tlf. 20 81 84 51.

Fredag med opstart den 9. september 2016
Tid		Hold					Instruktører & hjælpere
Kl. 15.00- 16.00

Knaldperler
0.-1. klasse, drenge og piger.
Kontingent 350,- incl. T-shirt.
Alderssvarende undervisning i de mange
sjove udfordringer, der er ved spring og
gymnastik.

Ditte Westberg Molkjær
Heidi Nielsen

Gymnastikopv
Lørdag d. 18. m isning
arts 2017

19.15-20.45
Serie 3 damer
Træner: Lene Tamberg
20.00-21.30
Serie 3 herrer,
Trænere Peter Jørgensen,
Brian Landmark
Start 13/9-16
15.45-16.30
U6, Træner: Betina Glibstrup
U8, Træner på vej
16.30-17.15
Trille/Trolle (børn med forældre)
Træner på vej
Kontingent:
Trille/Trolle-1 x 350 kr. Inkl. 1 T-shirt
U6 og U8-1 x 385 kr.
U10 og U12- 1 x 525 kr.
Serie 3 damer/herrer- 2 x 400 kr.
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INDENDØRS FODBOLD

Samarbejde med håndbold og gymnastik
FB forener kræfterne omkring de yngste børn
og deres forældre. Fodbold bliver ligesom
gymnastik en del af Trille Trolle, som kører i
håndboldudvalgets regi. For de mindste børn
er det ikke sportsgrenen der betyder så meget. Men det at få bevæget sig på mange
måder med bolde og forskellige rekvisitter,
udvikle motorikken og det sociale ved at lege
sammen med andre. Der er masser af sjov
og glæde at hente i foreningslivet – også for
forældrene! Se opstartsdato og tider under
håndbold.
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Nyt om fredagen
”Fodbold fitness for piger over 15 år” kombinerer fitness- og fodboldtræning på en måde
der ikke kræver nogen fodbolderfaring. Man
kan bruge elementer fra stort set alle sportsgrene. Så hele kroppen bliver trænet, selv lattermusklerne bliver flittigt rørt. Det er en god
måde at afslutte en måske stresset arbejdsuge og en god start på weekenden!

INDOOR CYCLING

Klar, parat til start
Vi er klar til en ny sæson med en lille udskiftning blandt de friske instruktører. Den faste
stab består af Betty Christensen, Hans Rostgaard og den nye i gruppen er Vibeke Juhl
Nielsen som afløser Per Hjort.

Første periode er dog kun 6 uger til kr. 180, 2
timer i samme uge kr. 330. Rabatten for 2 timer
afregnes manuelt via kasserer.

Vigtigt

Følgende hold starter op:

Tilmeldingen foregår via klubbens hjemmeside fynslundboldklub.dk.

Mandag kl. 18.15 – 19.15
Torsdag kl. 19.00 – 20.00

Opstart fredag den 28. oktober og lørdag den 29. oktober.

Der åbnes for tilmeldinger den 24. august
kl. 19, det er først til mølle princippet der
anvendes.

Fredage:
Kl. 19.30-21.00
Kl. 21.00-22.00

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)

Fodboldfitness for piger over 15 år.
Herresenior og -ynglinge

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.

Lørdage:
Kl. 09.15-10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 11.30-13.00
Kl. 13.00-14.00

Drenge og piger årg. 2008-2009-2010.
Drenge og piger årg. 2005-2006-2007.
Drenge og piger årg. 2002-2003-2004.
Plads til udvidelse.

Julestævne 3. juledag
tirs d. 27. dec. 16

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

Kontakt
Spørgsmål besvares på tlf. 51 55 63 54
Pia Madsen efter kl. 16.
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MAR’K’ANT

TENNIS
Tennis i hallen
Der kan spilles tennis i Fynslund Hallen,
når hallen er ledig. Tider og pris aftales
med halinspektøren. Der skal betales for
hver gang, inden spillets start.

Scenebyggeri
Byggetilladelsen til den overdækkede scene på Amfi-teatret er i hus. Landzonetilladelsen er i hus, og indsigelsesfristen på
4 uger er overstået. Det betyder at, når du
læser dette, er byggeriet i gang.
For at koncentrere sig fuldt ud om dette, har
MAR’K’ANT’s bestyrelse besluttet at udskyde Musikfestivalen til 2017.
Men fest ska’ vi da ha’. Vi ska’ da både ha’
rejsegilde og indvielse. Disse datoer kan vi i
sagens natur endnu ikke fastsætte, men det
vil naturligvis blive annonceret. Står du og
hopper af iver efter at hjælpe til med byggeriet, skal du vide, at der er hårdt brug for dig.
Ring til en fra bestyrelsen for information
og koordinering.
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Nyhed

BORDTENNIS

For bl.a. at imødekomme Fynslund Boldklub’s
(vor ”moder-organisation”) ønske om musikalsk deltagelse ved diverse arrangementer,
vil vi prøve at oprette et samspils-hold med
en ugentlig mødeaften. Tanken er at indøve
et fælles repertoire, så vi til enhver tid kan
sammensætte en gruppe til at løse en given
opgave, således at det ikke er de samme hver
gang. – Og så skal vi naturligvis hygge os med
musikken og hinanden.
Ønsker man at støtte musikudvalgets arbejde, kan man indbetale et kontingent på
kr 150,00.
Reg. nr. 9735 konto nr. 2131374 – skriv FM
efterfulgt af dit navn.

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 halinspektøren. Er der stor interesse
for at komme til at spille turnering, vil det
blive arrangeret.

HUSK
KONTIGENT

Glemmer du at betale, vil du få en påmindelse om det. Du kan altid tjekke om
du har betalt, hvis du logger dig på via dit
medlemslogin.

Gå ind på www.fynslundboldklub.dk. Her
kan du finde tilmeldingsknapperne til de
enkelte aktiviteter og vejledning til hvordan du skal gøre.

NB: er der familier med en trængt økonomi, kan FB søge om støtte til børns
kontingent og udstyr i Kolding Kommune
eller hos Dansk Idræts Forbund.

Har du ikke mulighed for at betale kontingent på nettet, kan du kontakte Pia Madsen, tlf. 51 55 63 54 eller én af udvalgenes
kasserere.

Kontakt Pia Madsen, tlf. 51 55 63 54 for en
fortrolig snak om det.
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EN UGE I FYNSLUND HALLEN MED FYNSLUND BOLDKLUB
TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Kl. 09.00 - 10.00
Fodbold

14.30 - 15.00

15.00 - 16.00
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LØRDAG

Håndbold

Gymnastik
& Fitness

Badminton

Gymnastik
& Fitness

Kl. 10.00 - 11.00
Fodbold

16.00 - 17.00

Gymnastik
& Fitness

Håndbold
16.30 - 17.15
”Trille-trolle”

Gymnastik
& Fitness

Badminton

Fra kl. 16.30
Badminton

17.00 - 18.00

Gymnastik
& Fitness

Håndbold

Gymnastik
& Fitness

Badminton

Badminton

Kl. 12.00 - 13.00
Fodbold

18.00 - 19.00

Gymnastik
& Fitness

Håndbold

Gymnastik
& Fitness

Badminton

Badminton

Kl. 13.00 - 14.00
Fodbold

19.00 - 20.00

Gymnastik
& Fitness

Håndbold

Badminton

Badminton

Badminton til
Kl. 19.30

20.00 - 21.00

Gymnastik/ Volley

Håndbold

Badminton

Badminton

Fra kl. 19.30
Fodboldfitness for
kvinder

21.00 - 22.00

Volley

Håndbold

Badminton

Badminton

Fodbold

Kl. 11.00 - 12.00
Fodbold

SPIL O
SPIS M P OG
ED
D. 15 N TIRSDAG
OVEMB
ER
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BADMINTON

BADMINTON
Fredag - opstart 9. september
18.00 - 19.30		
Motion
			
Ved ledige baner mulighed for "købebadminton".
			
Baner reserveres i hallens cafeteria.
Fredag - opstart 21. oktober - ekstratræning
16.30 - 18.00 		
			

Velkommen til en ny sæson!
Har du lyst til at prøve om badminton er noget for dig? Så kom og få en gratis prøvetime. Du kan låne en ketcher til prøvetimen.
Salg af baner
Onsdag den 31. august kl.19.00 (præcis) i
hallens cafeteria. Betaling sker ved tilmelding og kan kun foregå med Dankort.
Programændringer
Programmet kan være ændret allerede ved
opstart, så hold øje med opslagstavlen i hal-

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.

Kontingent/priser
U9:
årgang 2008 - 2009				
kr. 300
FB forærer nye U9 spillere en ketcher
U11:
årgang 2006 - 2007 				
kr. 450
U13:
årgang 2004 - 2005 				
kr. 450
U15:
årgang 2002 - 2003				
kr. 500
U17:
årgang 2000 - 2001				
kr. 600
U19 :
årgang 1998 - 1999				
kr. 700
Senior 							kr. 800
1 bane motion 						kr. 1600
1 bane ældrebadminton 					
kr. 1000
Købebadminton 1 bane i en time 				
kr. 50
Fredagstræning for ungdomsspillere 			
kr. 300

Forældre/barn stævne
Søndag d. 04.10.2016

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

len og hjemmesiden Fynslundboldklub.dk. Du
er også velkommen til at kontakte udvalget,
hvis du har spørgsmål.

Opstart onsdag den. 7. september og torsdag den 8. september.
Onsdag
19.00 - 23.00 		
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Fredagstræning for ungdomsspillere
Holdet oprettes ved minimum 8 spillere.

Motion

Torsdag
15.00 - 16.00 		

Ældrebadminton

16.15 - 17.00 		
			

U9 – (6) 7 til 9 år (Bh. kl. til 2. kl.)
U9 må ikke den 31. december være fyldt 9 år

17:30 - 19:00 		
			

U11/U13 - 9 til 13 år (3. til 6. kl.)
U13 må ikke den 31. december være fyldt 13 år

19:00 – 21:00		

U15/U17/ U19 og Seniortræning

www.badmintonpeople.dk
www.fynslundboldklub.dk
www.dgi.dk
Med venlig hilsen
Badmintonudvalget

Klubmesterskaber
for børn, senior
og motionister
Lørdag d. 25.02.2016
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FESTLIGE DAGE

FESTLIGE DAGE

Vi ses til spo
rts
d. 25-26-27 m festen
aj 2017
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GØR DINE BØRN
EN TJENESTE
Det kærlige puf
Giv dem et kærligt puf, til at komme afsted til
sport i FB – også selvom vejret er træls eller
de sociale medier fanger! Tænk på der står
en frivillig leder og andre holddeltagere og
venter. Det motiverer alle, når der bakkes op!
Få 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 trist for
trænere og instruktører hvis holdet smuldrer
sidst på sæsonen. Og det går i høj grad også
ud over resten af deltagerne.

OK BENZINKORT

FRIVILLIG I FB
Alle FB’s frivillige er velkomne
til årets FB frivilligfest som
afholdes sidste fredag i august.
FB har altid brug for ekstra hænder til små
og større opgaver. Der er heldigvis mange der
allerede gør en stor indsats i klubben. Vi er
også superglade for den lille og måske lige så
uundværlige indsats. Også fra dem som ikke
normalt færdes i boldklubben.
Lokal hjælp
Vi vil gerne inddrage flere, unge som ældre fra lokalområdet til at hjælpe os med
forskellige praktiske opgaver i klubben ifm.
arrangementer og aktiviteter i FB.
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Har du et OK Benzinkort, der er oprettet et
andet sted end i LokalBrugsen Jordrup – og
vil du støtte Fynslund Boldklub via dit kort
skal du gøre følgende:

Giv dem et håndklæde med. Lær dem at vænne sig til at klæde om i hallens omklædningsrum. Det gælder også til udenbys kampe.
Hvem har f. eks. lyst til at have bilen fyldt med
møgbeskidte og svedige fodboldunger?
Gear ned
Der er gode omklædnings- og badefaciliteter,
så benyt dem og brug 5 min. under bruseren til
at geare ned. Det gælder også de voksne. Efter
omklædning kan man måske smutte en tur ind
i hallens cafeterie og slappe af med en forfriskning og nok ligeså sundt – en go’ snak.
Sjælen skal også med!

- Specielt for tilflyttere

Gå ind på OK’s hjemmeside (ok.dk) og tilmeld
dig via ”Min OK-login” eller kontakt Pia Madsen på tlf. 51 55 63 54 for evt. spørgsmål. Når
dit kort er tilknyttet Fynslund Boldklub, støtter du FB hver gang du tanker på en hvilken
som helst OK benzinstation.

CAFETERIET
Fynslundhallens Cafeteria byder indenfor
til en ny sæson
Vi takker for den fine opbakning i sæsonen
2015-2016, det er dejligt med så mange glade og positive gæster.

Som frivillig hjælper behøver du IKKE binde
dig 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.
Kontakt
Kontakt vores frivilligansvarlig Helle Mørup,
tlf. 25 53 11 22 (helle@ugelog.dk) og hør mere
om hvad det er vi går og sysler med.
Nærmere info om tilmelding kommer på
diverse opslag.

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. Nickie, Søs og Jan
Følg med i hvad der sker i cafeteriet og
hallen på facebook

Tilbud i august
og september
Pølsemix KR. 25,19

KONTAKTER
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.: 51 55 63 54
bytoften15@stofanet.dk
Næstform. / sekretær:
Inge Marie Bertelsen
Baldersvej 8, 6640 Lunderskov
Tlf.: 75 58 55 87
imbert@hotmail.dk
Frivillig Ansvarlig:
Helle Mørup
Borgergade 30, 6064 Jordrup
Tlf.: 25 53 11 22
helle@ugelog.dk

Fodboldudvalget
Formand:
Inge Nielsen
Lærervej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 29 91 67 45
inge-egon6064@hotmail.dk
Kasserer:
Vivi Palmelund Frydensbjerg
Herredsvejen 8, 6064 Jordrup
Tlf.: 26 11 77 70
vivi_x89@yahoo.dk
Sekretær:
Søren Jepsen
Knudsbølvej 27, 6064 Jordrup
Tlf.: 99 55 51 68
sj@bsjepsen.dk
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KONTAKTER
Seniorafd.:
Claes Dons Johansen
Fynslundvej 45, 6064 Jordrup
Tlf.: 50 94 49 88
claesdons@gmail.com
Menigt medlem:
Steffan Dall Berg
Fynslundvej 46,1, 6064 Jordrup
Tlf.: 53 34 55 05
steffanberg91@gmail.com

Gymnastik- og fitnessudvalget
Formand:
Mette Toft Dam
Fynslundvej 86, 6064 Jordrup
Tlf.: 20 18 70 71
Mettenielsen_22@hotmail.com
Kasserer-assistent:
Gitte-Karina Friis
Herredsvejen 9, Egholt, 6064 Jordrup
Tlf.: 28 92 09 61
friisegholt@mail.dk
Menigt medlem:
Charlotte Jørgensen
Borgergade 32, 6064 Jordrup
Tlf.: 51 26 95 25
cmj3@live.dk

Håndboldudvalget
Formand:
Brian Landmark
Risbøge 59, 6640 Lunderskov
Tlf.: 25 21 20 05
brianlandmark@live.dk
Kasserer-assistent:
Tommy Hjorth Christoffersen
Borgergade 34, 6064 Jordrup
Tlf.: 75 55 64 68 / 27 57 35 88
bat@hjorth-christoffersen.dk
Menigt medlem:
Betina Glibstrup
Borgergade16, 6064 Jordrup
Tlf.: 22 26 62 85
bhmd16@gmail.com
Menigt medlem:
Bettina Tamberg
Bjælderbæk 1. th., 6000 Kolding
Tlf.: 23 48 09 14
bettina.tamberg@hotmail.com
Aktiv suppleant:
Mette-Luise Sørensen
Brændkjærgade 7A, st., 6000 Kolding
Tlf.: 20 67 96 33
mette-luise89@hotmail.com

Volleyudvalget

Sekretær:
Trine Søgaard Cardoso
Jordrupvej 12, 6600 Vejen
Tlf.: 28 35 27 97
familiencardoso@gmail.com

Formand:
Steffen Mortensen
Vestermarksvej 29, 6064 Jordrup
Tlf.: 29 93 53 46
steffenbo@gmail.com

Aktiv suppleant:
Laila Hagelsø Rask
Tjørnevænget 19, 6064 Jordrup
lhrask@hotmail.com

Kasserer:
Lisbeth Fynbo
Fæsteholt 10, 6640 Lunderskov
Tlf.: 61 77 92 53
ferupgaard@gmail.com

Sekretær:
Laila Bruun Pedersen
Rosengade 45, 6600 Vejen
Tlf.: 20 84 60 74
Badmintonudvalget
Formand:
Lasse Kamp
Hovmosevej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 23 28 19 40
kamp0305@gmail.com
Kasserer-assistent:
Dennis Jønsson
Kløvervej 5, 6064 Jordrup
Tlf.: 61 27 64 02
dbjonsson@gmail.com
Sekretær:
Ulla Kamp
Hovmosevej 6, 6064 Jordrup
Tlf.: 61 70 02 68
uakamp@gmail.com

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

SPONSORER

Festudvalget

Musikudvalget

Formand:
Palle Mørup
Borgergade 30, 6064 Jordrup
Tlf.: 30 78 01 49
palle@morup.dk

Formand:
Poul Kunkel Nielsen
Egholt Skovvej 11, 606 Jordrup
Tlf.: 25 14 37 32
ernst.kunkel@gmail.com

Kasserer:
Cathrine L. Vejen-Jensen
Tanggårdvej 1, 6040 Lunderskov
Tlf.: 29 61 95 01
cathrinevj@gmail.com
Menigt medlem:
Janni E. Pallesen
Kærtoften 10, 6064 Jordrup
jannipallesen@gmail.com
Menigt medlem:
Kristian Dam
Havkrogen 1, 6064 Jordrup
Tlf.: 22 17 62 31
kdam@hotmail.dk

Fynslund Boldklub og Fynslundhallen vil gerne takke for fantastisk opbakning fra en
lang række sponsorer.

Bravida, Kolding

Malermester Morten Hinrichsen

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

LokalBrugsen Jordrup

Fynske Bank

Prime Cargo / Skovhøj Holding ApS

Rodehjørnet v/N. P. Kragelund

Jordrup Vandværk

Sportigan, Egtved

Kolding Skilte Center

OK Benzin

Sekretær:
Linette Rask
Hvilestedvej 7 2. th. , 6000 Kolding
Tlf.: 30 68 73 10
linetterask@outlook.dk

ImageConsult

Røgeriet Bakkebo v/Knud Vejen-Jensen

HD Boksen

Burchardt Gulventreprise A/S

Vognmandsforretning
Jens H. Pedersen og Søn

Bønderne i Vrå

Kasserer:
Chelina D. Evers
Fynslundvej 31, 6064 Jordrup
Tlf.: 42 18 04 20
chelina@eversgreen.com

SlotssøBadet, Kolding
A/S Bryggeriet Vestfyen
J.H. Maskinteknik
Vinduespolering v/Johnny K. Jensen
El-installatør Henning Christiansen
Egtved Lyd & Billede
Vognmand Bjarne Jensen
Smededal v/Per Vejen-Jensen
Smede og Montagefirma, Lejrskov
Byg og Montage v/Hans Nautrup
XL Byg, Egtved
Barnestreger Bag Glas

Ditlevsen Biler
Egholt Antirust
FL Byg
Holger Hviid
Hornsyld Købmandsgård
Lykkes Guld og Sølv
Martinsen
Piihl & Søn
Smedemark & Sørensen
Spar Nord Bank
Vagn Poulsen
Øster Gesten Special
Lejrskov-Jordrup Menighedsråd

støt dem r os!
– de støtte
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Julefrokost
i Fynslundhallen

3. dec. kl 18.30 - 02.00
Entre
Entre: kr. 250,Inkl. lækker julebuffet
Forfest
Dørene åbnes til forfest
kl. 17.30
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Billetkøb
Billetter købes i Fynslundhallen fra 1. - 28. november
2016. Betales ved afhentning.
Kontakt
Bestil på tlf.: 40 25 63 95

