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Hej alle sammen! 

 

Først rigtig godt nytår til jer alle. Jeg håber i alle er kommet godt ind i det nye år. 

Vores indendørs aktiviteter køre rigtig fornuftigt derudaf med god træningsindsats og fornuftigt fremmøde. 

 

Håndbolden er startet på anden halvdel af deres respektive turneringer, og det blive spændende af følge de enkelte hold, og se hvor 

mange oprykninger, der kan præsteres. 

På flere af ungdomsårgangene er der sket en rigtig positiv medlemstilgang. Dejligt og godt arbejde i Håndboldafdelingen. 

Husk at følge med på håndboldens facebook side. FK Odsherred Håndbold. Der kan i se deres kampprogram. 

Håndboldafdelingen har købt et antal billetter til kvindernes VM i december måned i Boxen i Herning. Er du interesseret i at komme 

med på denne tur så kontakt Hanne Brun Thorsen 20811017 

Det er muligt at betale via mobilpay eller swipp til Hanne på 20811017 og selvfølgelig også kontant.  

HUSK AT SKRIVE NAVN OG TLF.NR PÅ BETALINGEN  

 

Badmintonen og gymnastikken holder begge på i Herrestrup, og der er et pænt fremmøde til deres respektive træningsaftener. 

 

Bokseafdelingen fortsætte de gode takter, der blev vist inden jul med et flot fremmøde til træningsaftenerne, og som noget nyt, er der 

nu blevet etableret en aftale med Nordskolerne i vores kommune, omkring boksetræning for disse skolers elever i mellemgruppen og 

overbygningen. Dette samarbejde ser vi frem til at realiserer. 

  

I motionscentret er der et rigtig flot fremmøde af ”kunder”. Motionscentrets åbningstider er blevet udvidet. 

Således der nu er åbent mandag og onsdag fra kl. 06.00 til 20.00. Fredag fra 06.00 til 19.00 og lørdag fra 08.30 til 16.30. 

Motionscentret har i januar måned et rigtig skarpt tilbud på et 12 mdr´s fitnessmedlemsskab til dig. Se www.vigmotion.dk 

Vi glæder os til også at dig i vores motionscenter. 

 

I Kajakafdelingen var der meget højvande ved de sidste par storme, men heldigvis skete der ikke de store skader nede på ”Kajakøen” 

ved Audebo dæmningen. 

Kajak er her i vintermånederne rigtig flittige i Asnæs svømmehal. Se mere på Kajaks hjemmeside. 

 

Løberne er flittige med deres træning hver uge. Derudover arrangerer de flere foredrag, skadeskurser m.m.  

Yderligere info på løbernes hjemmeside. 

 

I fodbold ungdom er der årgange der spille indendørs og deltager i diverse stævnen/turneringer. Et par årgange har lige været på en 

forlænget weekendtur til Thyregod cup. 

De lidt større børn har fortsat med den udendørstrænings, og er nu ved at tage hul på de respektive vinterturneringer, så de kan være i 

træning til når deres turneringer starter. 

I seniorafdelingen starter træningen lørdag, den 7. februar kl. 10.00 på Klintsøgårds kunstgræsbane. Her håber vi at se rigtig mange 

spillere til træningsstarten. 

 

Omkring Vig festivalen bliver der nu lanceret musiknavne i en strøm. Dette skulle gerne resultere i et rigtig godt billetsalg. Salget af 

billetter hen over julen var det bedste i år gennem tiderne. 

Håber i vil være med til at få rigtig mange til at købe billetter til dette års festival.  

Husk altid god og positiv omtale af vores festival. Fordi det er suverænt det arrangement vi tjener flest penge ved til vores forening. 

 

Vores årlige hjælperfest vil i år blive afholdt den 6. juni i Herrestrup under nye rammer og med et nyt sæt op. 

Det bliver i år en foreningsfest for både hjælpere og aktive medlemmer. Så jeg håber vi bliver rigtig mange. Glæd jer. 

 

Vores generalforsamling er fredag, den 27. marts kl. 19.00 på Lærkereden. Husk datoen  

 

         De bedste hilsner fra 

          Forretningsudvalget. 

            Torben Møller 

 

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

 
FK Odsherred  stiftet 5.august 2009. 

                                                                                                Nykøbing Sj., den  23. januar 2015. 
 
Nyhedsbrev: 

http://www.vigmotion.dk/

