
Har du lyst til at blive en del at en stor flerstrenget klub, så se vores mange tilbud på  vores hjemmeside: www.fkodsherred.dk , 
der er sikkert lige noget for dig – velkommen - vi venter på dig.

Håndboldafdelingen er nu inde i de sidste kampe i deres respektive turneringer.  De allerfleste af vores turneringshold ligger godt 
placeret i deres rækker og vores Damehold ligger pt til oprykning. 
Bliver spændende at se om de kan fuldende projektet omkring oprykning, hvilket vi alle håber.
Vi har rigtig mange børn på vores trille trolde hold, så det lover godt for fremtiden.
Håndboldudvalget er ved at lave nye aftaler med trænere for kommende sæson.

Fodbolden er kommet i gang og flere hold har trænet igennem hele vinteren samt spillet vinterturneringer, hvor de klare sig pænt.
Der har omkring førsteholdtruppen været lidt udskiftninger. Nogle er stoppet, flyttet eller skal prøve noget ”nyt” græs. Vi har så til 
gengæld fået tilgang ligesom tre af vores ynglinger prøver sig af i førsteholdstruppen.
Omkring andetholdstruppen er der et fint fremmøde til træningen, dejligt at se.
Turneringen for førsteholdets vedkommen starter allerede med udedekamp den 24.3. og første hjemmekamp den 2.4.
De andre hold starter turneringen i weekenden 7. og 8. april.
Ungdomsafdelingen starter lige straks op med udendørstræning, og den 6. april fra 19.00 til 24.00 starter de med ungdomsfest non 
alkoholfest på Vig skole for ungemennesker fra 6 klasse til 17 år.

Løberne har beslutter sig for at trække sig ud af FK Odsherred og dette fællesskab.
Vi ønsker dem held og lykke i deres nye regi.  
 
Badmintonen og gymnastikken har kørt stabilt gennem vinteren med pænt fremmøde. 
Gymnastikken har fortsat god opbakning til de hold der tilbydes,  og de starter deres sommerprogram op lige om lidt.

Bokseafdelingen fortsætte stadig de gode takter, med et flot fremmøde til træningsaftenerne. Der er et utroligt godt socialt netværk og 
samværd i afdelingen. Dette bliver der arbejdet for at udbygge endnu mere.
Vi har fortsat et godt samarbejde med bosteder og specialskoler, ligesom vi har et rigtig godt og konstuktivs samarbejde med ældre 
sagen i Nykøbing. Faciliteterne arbejdes der løbende på at forbedre.
Dejligt med den store energi i lægger for dagen. Vil du også går til boksetræning, så ring til Jørgen tlf 21208828.
 
Motionscentret har haft et godt 2017 med tilgang af mange nye medlemmer såvel ældre som unge.
Det er dejligt at se den store aktivitet der er fra tidlig morgen til sen aften i centret. Vi arbejder løbende på at kunne tilbyde optimal 
træning og hold til vores medlemmer. 
Vi er altid klar til prof. rådgivning, hvis du har brug for det. Vi arbejder løbende på at blive endnu bedre til positive og konstruktiv 
samarbejder med områdets firmaer, borgere og foreninger.
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. Åbningstiderne se www.vigmotion.dk Vi glæder os til også at dig i vores motionscenter.
Følg os hen over foråret på hjemmeside og facebook, hvor vi kommer med nye tiltag.

I Kajakafdelingen er de nu lige ved at skulle på vandet igen. De har trænet i Asnæs svømmehal hele vinteren. 
Se mere på Kajaks hjemmeside.

Den 14.4. har vi generalforsamling i Idrætscafeeen i Herrestrup kl. 10.30.
Vi starter dagen den 14.4. med fælles brunch kl. 09.30.
Vi arbejder løbende med at forbedre og udvikle vores betaling- og registreringssystem.
Har du en reklame du gerne vil have delt ud i sommerhusområderne så hør hvad vi kan tilbyde.
kontakt Torben Møller på 4016 8743.
Følg os på vores hjemmeside: www.fkodsherred.dk eller de enkelte aktiviteters facebooksside.

     De bedste forårs hilsner fra forretningsudvalget.
                                 Torben Møller.
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Hej alle sammen.

FK Odsherred  stiftet 5.august 2009.
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