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Hej alle sammen! 

 

Så er vintermånederne startet, og alle de indendørs aktiviteter er godt i gang.  

De udendørs er krøbet i ly for vinteren hvad turneringer og arrangementer angår. 

Der skal lyde en stor tak til alle dem, der har givet en hjælpende hånd i de enkelte aktiviteter gennem foråret, sommeren 

og efteråret.  

 

Håndbolden er kommet godt fra start i deres turneringer, og der bliver trænet flittigt. Håndboldudvalget arbejder hårdt og kreativt for 

at få endnu flere børn og unge til at spille håndbold. Blandt andet ved at arranger en stor skoleturnering for 3. klasser i 

Nordgårdshallen. Godt arbejde og initiativ. 

Hvis den gejst og træningsflip der er blevet lagt ud med fortsætter, bliver det spændende at se, hvad det føre med sig, når de 

respektive turneringer er ovre. 

Bokserne har glædeligt stadig et rigtig stort fremmøde til deres træningsaftener, så det lover for en flot sæson. Flere skoler i 

kommunen er begyndt eller i dialog med bokseafdelingen, om at komme op i lokalerne og prøve boksningens kunst mod sandsække 

med mere. Her gør flere i bokseafdelingen en flot indsats for at opfylde ønskerne om prøvetræning i dagtimerne. 

Badminton, gymnastik og bordtennis køre stille og roligt derudaf med træningstider i Herrestrup og et godt socialt samvær. 

 

Løberne sluttede deres sæson med et flot og godt besøgt ”Sandflugtsløbet”. Dette arrangement er kommet for at blive hos løberne. 

Løberne har haft en stor sæson med rigtig mange medlemmer og stort fremmøde til træningaftenerne. De har været flittige til at 

repræsentere klubben ude i landet til andre løb. Godt gået og tillykke med sæsonen. 

De er allerede godt i gang med jeres vintertræning og uddannelse af trænere med henblik på den ny sæson. 

 

Fodbolden er gået lidt i vinterhi for både første og andet holdets vedkommende efter en absolut godkendt efterårssæson. 

Håber vi alle ses igen, når solen kommer lidt højere på himlen. 

Ungdomsafdelingen har også sluttet sæsonen med flere rigtig fine placeringer for flere af holdenes vedkommen. Her er der flere hold 

der træner igennem hele vinteren og deltager i vinterturneringer. 

Der skal lyde en tak til alle for den opbakning i har vist vores forskellige fodboldhold her i efteråret. 

 

Kajak er gået på land efter en hel forrygende sæson med stort fremmøde og mange aktive medlemmer. Nu er de i gang med 

forberedelse og forbedringer af faciliteterne nede på kajakøen. Der søges om penge og materialer, så deres ideer kan blive ført ud i 

livet og stå klar til den nye sæson i 2015. God vind med jeres projekt. 

Nu trænes der på Asnæs svømmehal rigtig mange gange gennem hele vinteren.  

 

I motionscentret er medlemmer vendt talstærkt tilbage, med rigtig mange medlemmer om formiddagen og i prime time. Der er stadig 

gode muligheder for træning lige over middag og om eftermiddagen.  

Vi arbejder på at optimere centret i den kommende tid, omkring åbningstider. 

 

Halprojektet i Vig er det nu på vej i totalentreprice. De forskellige tilbud skal være inde omkring medio januar 2015, og det første 

spadestik til den nye hal, skulle kunne tages omkring 1. marts 2015. Hallen skulle gerne stå færdig foråret 2016. 

Kunstgræsbanen har vi besluttet, at vi først vil starte på at anlægge omkring medio august 2015. Byggetilladelse m.m. er afleveret. 

Vig festival 2015 er planlægningen i fuld gang, og det er lige før de første navne vil blive offentliggjort. Jeg håber alle vil være med 

til at bakke dette arrangement op og hjælpe med at markedsføre og brande festivalen, hvor i end kommer frem. Fordi det er suverænt 

det arrangement vi tjener flest penge ved til vores forening. 

 

Vi arbejder løbende med vores hjemmeside.  Husk at følg med på www.fkodsherred.dk 

 

 

Til slut rigtig god vinter til alle og tak for indsatsen gennem 2014. 

Samt rigtig glædelig jul og godt nytår 

   med tak for samarbejdet i 2014 

      De bedste hilsner fra 

      Forretningsudvalget. 

FK Odsherred       
Torben Møller              
Ryttervænget 1              
4500 Nykøbing Sj.        
Tlf.:+45 4016 8743      
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