
 

Så er vi på vej mod efteråret. Det vil sige, vi nærmer os den tid,hvor der igen skal laves budget, men nu for 2017. Det er utroligt så 

hurtigt et år går. Nogel aktiviteter er på vej i vinterhi, mens andre er ved at komme op i gear igen, enkelte andre holder gang i deres 

aktivitet hele året rundt. 

Så går du og overvejer, om du skal i gang med at dyrke motion på et eller andet plan. Så kik ind på vores hjemmeside: 

www.fkodsherred.dk og se de mange tilbud, vi kan tilbyde dig netop nu. 

 

Vig Kultur- & Idrætscenter er nu kommet godt i gang. Det er dejligt, at se den aktivitet, der er kommet i hallen, selvfølgeligh er vi 

rigtig kede af at svømmehallen har de udfordringer,der er omkring dugen i det store bassin og med vandbehandlingsanlægget, men det 

skal nok snart komme op og køre igen. 

Hvis ikke du allerede har været i hallen, synes jeg, du skal lægge din vej forbi og blive inspireret af alle de tilbud der tilbydes. 

 

Fodbolden er midt i deres efterårsturnering så følg med i deres turnering og resultater. 

I seniorafdelinger går det rigtig godt for 1. holdet. 2.-og 3. holdet har større udfordringer i at holde den gejst, der blev vist i foråret, 

Vi håber, i kommer op på hesten igen i den resterende del af efteråret. Kom nu til træning. 

 

Håndboldafdelingen er nu godt i gang med træningen og kval-kampe mod den kommende turnering., nogle hold går det rigtig 

godt, andre må kæmpe hårdt for at have spillere nok til et hold. 

Så kunne du tænke dig at spille håndbold, men ikke er kommet i gang endnu, er det tid til at du møder op.        

Du kan løbende følge med på håndboldens facebookside. FK Odsherred Håndbold.  

Der kan du se træningstider og aktuelle kampe samt henvisning til resultater. 

 

Løberne har haft en god sæson med et pænt fremmøde til deres løbetræning. Traditionen tro slutter sæsonen af med Sandflugtsløbet   

Vil du vide mere om dette løb eller løbernes kommende vintertræning, så kig ind på løbernes hjemmeside under www.fkodsherred.dk 

 

Omkring gymnastikken der holder til i Herrestrup kontakt Linette på tlf 26270763 for nærmere info. 

Badminton er kommet i gang i Herrestrup, og her er der godt gang i den hver onsdag. Omkring Badmintonm i Vig er vi ved at komme 

op og køre, det er nu muligt på badminton hjemmesiden unde www.fkodsherred.dk at booke en bane. Eller du kan kontakte Allan på 

tlf 4061 8661. Så har du også lyst til badminton, er det nu du tager kontakt. 

 

Bokseafdelingen fortsætte de gode takter, med et flot fremmøde til træningsaftenerne. Dejligt med den store energi i lægger for dagen. 

Vil du også går til boksetræning, så ring til Jørgen tlf 21208828. 

Bokseafdelingen laver stadig nye samarbejdsaftaler med skolerne og flere af vores bosteder omkring boksetræning for skolernes 

elever og bostedernes klienter, samt med ældre idrætten i Nykøbing. 

  

I motionscentret er der gang i den, efter vi er flyttet op i de nye lokaler. Vi har fået mulighed for at tilbyde rigtig mange nye hold og 

bedre tider for dem. Ligesom vores fittness afdeling er blevt udviklet med nye maskiner og bedre plads. 

Vi arbejder løbende på at kunne tilbyde så optimal træning og hold til vores medlemmer som muligt, og vi er altid klar til prof. 

rådgivning, hvis du har brug for det. 

Overvejer du, at starte i vores motionscenter, så kik forbi og få en snak med vores dygtige ledere og instruktører, så du kommer rigtig 

godt i gang. Vi er altid friske til et godt tilbud.  

Åbningstiderne er mandag til fredag fra 06.00 til 22.00, lørdag og søndag fra 08.00 til 18.00. Se mere på www.vigmotion.dk 

Vi glæder os, til også at se dig i vores motionscenter. 

 

Kajakafdelingen er lige før de trækker på land. De har fået bygget deres klubhus, og nu fået nogle rigtig gode faciliteter, det er dejligt 

at se den energi, der bliver lagt nede på Kajak øen. Tillykke med jeres nye faciliteter. 

Lige om lidt starter de på deres vintertræning i Asnæs svømmehal.  Se mere på Kajaks hjemmeside. 

 

Festivalen 2016 gik ikke lige så godt, som vi havde håbet. Der manglede desværre ca 1000 gæster om dagen, dette vil selvfølgelig 

give et afsmittende resultat på festivalens regnskab, men der bliver arbejdet godt og konstuktivt med at komme på sporet igen, men vi 

skal nok indstille os på lidt andre tider fremadrettet. 

 

Følg os på vores hjemmeside: www.fkodsherred.dk eller de enkelte aktiviteters facebooksside. 

Rigtig godt og konstuktivt efterår til jer alle. 

                                         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  september 2016. 

Nyhedsbrev: nr. 4, 2016 fra forretningsudvalget. 

Hej alle sammen. 
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