
Nyhedsbrev fra Forretningsudvalget i FK ODSHERRED                                                  Dateret den 13. juni 2016 

Halvdelen af 2016 er snart gået og sommerferien står for døren, aktiviteterne stopper op og Festivalen går i 

gang, inden vi starter op igen sådan rigtigt, med kampe og alt så spiller Lars Lilholt på Lyngen. 

Vigfestivallen står for døren og hvis vejret holder, ser vi frem til endnu en skøn festival, måske den største 

nogensinde og første gang med elektricitet på campingvognene. Mange af os skal hjælpe og passe på 

festivallen så den bliver så perfekt som muligt for alle gæsterne, så de lægger så mange penge som muligt – 

for dem får vi nemlig del i. 

I FK Odsherred går det godt, faktisk går det rigtigt godt, økonomien er på plads, enkelte kontingenter 

mangler med det ser fornuftigt ud, så det drejer sig ikke rigtigt om penge på nuværende tidspunkt, nej det 

drejer sig om Vores nye hal, motions center og klubfaciliteter – vi skal til at dele. Motionscentret skal til at 

flytte og der skal ske mange nye ting hen over efteråret, jeg tror det er første gang hvor jeg glæder mig til 

efteråret, men sådan er det nyt er dejligt men også udfordrende.  

Alle aktiviteter har sluttet med positive indsatser, bokserne har fået 2 mestre, her skal lyde et tillykke med 

sejren, vi glæder os til at følge Jer måske helt til OL .  

Fodbolden ser ud til at kunne rykke op i serie 2 og 5 og første holdet sluttede som nr. 4 i Sjællandsserien. 

Nu bliver det rigtigt spændende at følge fodbold spillerne, kan de klare ærterne eller bliver vi presset for 

alvor. Men husk vi arbejder mod en kunst bane og på denne skal højt rangerende fodbold spilles!  

Håndbolden har sluttet Deres runde for lang tid siden og er nu i gang med sommerbold og snart Høve 

stævne, jeg kan huske da alle lå i telt i Høve og vi spillede over flere dage før mestrene blev udråbt, nu truer 

de med at det er sidste gang - øv, men der mangler hold. Vi ser også frem til at håndbolden starter og håber 

at mange flere vil spille dette spil, Hvis vi bliver OL vindere for herre så måske flere kommer til – fremtiden 

kan blive spændende.  

Kajak indvier Deres nye klubhus, vi glæder os til at se det og ønsker alt held og lykke.  

Løberne er over 300 nu og efter motions centret er det nok største udvalg, triatlon er de begyndt med, men 

det er vist ikke for begyndere – de får meget plads i avisen fortjent plads og her skal vi huske at profilere os 

så meget vi kan.  

Gymnastik og badminton er færdige for sæsonen, men det var de vist også sidst! 

Her til sidst skal der lyde en reprimande fra forretningsudvalget i FK ODSHERRED: 

Vi håber at det eller de fjolser der har sat ild på hallerne i VIG, er færdige med at udfordre FK Odsherred, 

svømme klubben og gymnastikforeningen tilstedeværelse i Vig – vi er for at sige det rent ud - sure, trætte 

og fuldstændige vandvittig irriteret på den eller disse ildspåsættere, så vi vil råbe ud over hele Odsherred 

at, nu stopper denne fuldstændige vandvittige ildspåsættelse – Nu stopper det!     

Go’  sommer  

forretningsudvalget 


