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Glædelig jul

                                               Nykøbing Sj., den 20. 12. 16.
Kære alle

I og jeres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

I skal have stor tak for jeres altid store og loyale indsats gennem hele 2016. 
Jeg håber i alle sammen er enig med mig i, det har været et på rigtig mange måder 
godt år, med mange gode og flotte resultater i vores forskellige afdelingen.

Flere ungdomshold har været på fælles ture, som de stadig taler om, og fårm 
udbygget de venskaber de fik skabt der.
Vi har i vores bokseafdelingen fået to Danske Mestre i ungdomsrækkerne. Hvilket 
aldrig tidligere er sket i foreningen.
Vig Kultur & Idrætscenter er blevet færdigt og indviget. Det var noget vi alle så frem 
til med længsel, men desværre er der en tvist omkring svømmehallens store bassin, 
der gør, vi ikke kan være helt tilfredse, og som giver ærgelser i dagligdagen, men vi 
tror og forventer det ikke vare så længe inden dette også kommer på plads.
Vores to holdsporter fodbold og håndbold har klaret sig godt gennem 2016 med 
svingende resultater, men der er dejlig gejst hos dem alle.
Kajak er kommet på plads på Kajakøen bag Audebo dæmning efter deres byggeri. 
Tillykke med det.
Løberne har som de tidlige år imponeret med rigtig mange medlemmer, der trofast 
møder op til træning, og deres løbesarrangementer giver genlyd ud over kommunens 
grænser.
Motionscentret er kommet i dejlig nye lokaler, som alle er glade for, og der tiltrækkes
nye medlemer næsten hver dag. 
Dejligt at se den store aktivitet, der ydes af alle for at få hjulene til at rulle.

Til slut ønskes i alle en tak jeres indsats – uden jeres hjælp, var vi ikke der hvor vi er i
dag.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.
FK ODSHERRED

p.b.v.
Torben Møller
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