
I FK ODSHERRED kører det ganske fornuftigt. 

I dette nyhedsbrev skal vi høre lidt omkring hvordan det går og det går faktisk ganske fornuftigt.  

I Vig hallen hvor Vores største aktivitet foregår med hensyn til medlemmer, VIG MOTION - har de rigtigt 

godt styr på det hele og er kommet ind i en gænge, hvor de kan løse andre opgaver og have 

involverende samarbejde – rigtigt godt gået.  

En af opgaverne er, at det er aftalt at Vig Motion sælger billetter til svømmehallen. Omkring andre 

samarbejder, er der drøftelser i gang med Sundhedscentret A+ med flere. Disse drøftelser er inde i et 

meget positivt forløb. 

Vi er stolte af flere ting i FK Odsherred lige nu – nemlig: 

Vores første hold har kæmpet sig til en flot placering som nummer 2 i Danmarksserien. Et point fra en 

oprykning og hvad vil det ikke betyde hvis og hvis og hvis – man skal passe på ikke, at sætte det i tale, i 

en situation som nu, der er langt igen, men flot er det. Andet og tredje holdet er i en positiv udvikling 

med flere og flere til træning.  Vores U19 hold spiller en hurtig gang bold. Her er der flere som har 

muligheden i fremtiden for, at etablere sig på Vores senior hold, endda på 1. holdet. Fodbolden i 

ungdomsrækkerne, har etableret nogle rigtigt gode samarbejder, med Asnæs, Højby og Nykøbing.                                                                   

U17 holdsamarbejdet imellem NIF og FKO har afholdt møde. Holdet ville gerne hedde Odsherred, og 

dette forsøges ændret når vinter- pausen indtræffer. Der er gang i mange hold og det er tydeligt at vi 

kan fasthold de unge mennesker, hvis vi har rigtige gode trænere som nu. Ungdomsudvalget er altid i 

gang og har hjertet det helt rigtige sted. 

På håndbold siden er vi udfordret af manglende seniorer på herre siden og det er meget usikkert om der 

kan stables et hold på benene og det er rigtigt øv, men for de resterende håndbold hold og de der har 

været i Kval. kampe er det generelt gået rigtigt godt. Dame senior kører der ud af og skal snart i kamp 

igen for oprykning. Vi har pigehold i alle rækker og to/næsten 3 drenge hold i U10 – 12 og U14 – 16 og 

miks hold hos U16-18. Vi har flere små håndboldspillere i gang og de små håndboldspillere 4 -7årige har 

kæmpe stor tilgang (25-30 stk.), dette er meget positivt. Der er startet et nyt ”Trille Trolde hold” op den 

19. september for de helt små i årgangen 1– 3årige. Så gennemgående går det rigtigt godt i håndbold- 

afdelingen, netop fordi her også er rigtige gode trænere og udvalgsmedlemmer med de store hjerter og 

arbejdets kraft!  

Hos bokserne har Jørgen Knudsen startet et samarbejde op med et selvforsvars hold, hvilket vil bidrage 

positivt til et øget aktivitetsniveau i bokseklubben. Der arbejdes med at færdiggøre aftalen med 

Ældresagen, så de ”gamle” kan udfolde sig på bedste vis og de forventes snart at være i gang. Jørgen 

Knudsen har samtidigt gang i et floorballhold i Vig. Så der sker meget i bokseverden. 

Hos Helle i badminton er sæsonen lige gået i gang og der er solgt mange baner. Til forskel fra sidste år er 

Vig nu i gang, men der er plads til mange flere.  

Hos Linette i gymnastik er de også lige startet og men sved, udholdenhed og ro kommer der to, tre hold i 

gang hver tirsdag i Herrestrup.  

Hos Kirsten og Erik på Kajak Øen i Gundestrup, sejler de deres egne ture og her er vejret specielt en 

udfordring – men forholdene er gode og du burde køre der ned og se hvor dygtige de er, specielt på en 

solskinsdag.  

Michael hos løberne var den første som satte sig ind i betalingsmodulet og han bruger det flittigt, for 

Løberne de kan det der med hold - de både cykler, svømmer og løber selvfølgeligt og de har taget godt 

fat i betalingsmodulet og bruger det meget til deres mange aktiviteter, her kan læres noget. 

Hallen i Vig har haft store udfordringer, men nu er der afholdt et opfølgningsmøde og Cafeen bliver        

færdig gjort ud fra tilbageværende midler. Målet er at cafeen starter op i efterårsferien. 

Betalingsmodulet har været/er meget skældt ud og vi ved godt at alt nyt er irriterende og lidt farligt, 

men det er nu sådan, at hvis vi hjælpes ad kan det måske gå hen og blive en god oplevelse, det har i 



hvert fald bragt overblik for mange. Og nu hvor vi ikke har Lisa, så må vi finde ud af det sammen! Vi vil 

lige benytte lejligheden til igen at takke Lisa for hendes store arbejde – utroligt at du fandt tiden og tak. 

Det ser ud til at Vig festivalen 2017 er gået rigtigt godt – og vi kan se frem til en hel del penge, vi 

opfordre jer alle til at kigge ind ad sådan, at vi kan konsolidere os og klarer flere festivaler, hvor det 

måske ikke går så godt som i år. Husk bare på 2016.  

Her skal lyde stor ros til alle der hjalp og til festivalbestyrelsen – tillykke med 2017 rigtigt godt gået! 

Her til sidst og for at bevise at vi forsøger hele tiden at være progressive og motiverende. Derfor har 

Forretningsudvalget forladt Hjemmesiden www.fkodsherred.dk  og bruger nu 

www.fkoforretningsudvalg.dk samt Facebook. 

Hvorfor gjorde vi det, fordi det kan være svært at være en forening med mange sportsgrene, for hvem 

skal repræsentere klubben ud af til og hvordan gør vi det bedst.                                                                                                                      

Der er fra fodboldens side, Danmarksserie holdet - en forespørgsels om det kan være dem i en periode, 

som er ansigtet ud af til og det har forretningsudvalget valgt at efterkomme sådan, at 

www.fkodsherred.dk bliver en fodbold side, hvor holdet er fremhævet med resultater, et skriv omkring 

kampene, kampprogram og billeder. Vi er klar over at det kan gi lidt vanskeligheder og en masse 

misundelse, forhåbentligt fra Vores modstandere. Men vi skal vi glæde os og få et ansigt ud af til som vi 

kan være stolte af, måske kan vi vælge en anden sportsgren, som skal have dette ansigt på et andet 

tidspunkt, og på den måde være en forening som tilpasser sig, både til bredden og eliten. For vi tør godt 

sige det – I FK Odsherred er der plads til Eliten, men ikke frem for bredden, nej i forening med bredden.   

  

På og sportslig hilsen 
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