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Julen nærmer sig hastigt og dermed tid 
til masser af hygge med familie og ven-
ner�
I de anledninger så plejer der jo, som re-
gel at følge god mad, spændende drik-
kevarer og desserter med� Hvorfor ikke 
bare hygge igennem� I det nye år er vi 
igen klar til at ta’ kampen op med de ek-
stra kilo�

I Kalundborg Firma Sport står vi klar 
til hjælpe dig i gang. Der er jo flere 
muligheder for brænde kalorier af� Fod-
bold har lige indbudt til jubilæums fod-
boldstævne via vores side på Facebook, 
så ud og lok nogle af dine kollegaer med 
til en hyggelig dag i Kalundborg Hallen� 
Eller hvad med en rask dyst i Badmin-
ton, Arne fra Badminton afdelingen har 
stadig enkelte ledige baner og hvis du 
modtager dette blad er du måske allere-
de medlem og skal ikke betale ekstra 
kontingent, hvis du vil dyrke mere idræt, 
en af de mange fordele ved Kalundborg 
Firma Sport� Har du betalt en gang, så må 
du forsætte videre�
Eneste undtagelse er i vores Bowling 
afdeling, der skal man betale baneleje� 
Bowlingen foregår i Elmegade i Starbowl 
om onsdagen� Så har du lyst til at brænde 
de overskydende kalorier af der, så skynd 
dig der hen og få kuglen til at trille og 
keglerne til at falde�
Er du til den mere stille form, for mo-
tion så kør til Tømmerup Hallen, der må 
Kalundborg Firma Sport benytte billard-
bordene om tirsdagen� Hvis du ikke har 
prøvet det før, så skal der nok være en 
instruktør der hjælper dig i gang�

Hvis du mere er til hjerne gymnastik, så 
er en muligheden for eks� L’hombre, et 

spændende ko-
rtspil� Vi mødes 
hver tirsdag i Dag-
centret på Esbern 
Snaresvej 55 fra 
kl� 19 til 22, hvor 
vi sidder ca� 15 person-
er og hygger med dette spil� Lige som 
i billard så er der flere instruktører, der 
meget gerne vil hjælpe dig i gang�  No-
gle af L’hombre spillerne mødes også 
mandag formiddag mellem 10 og 12�30 
samme sted, hvor du også er velkommen 
til, at møde op�

Hvis det skal være mere livligt, så har vi 
også Volleyball, det foregår om tirsda-
gen i Kalundborg Hallen, hvor du bare 
kan møde op omkring kl� 19, så er der 
mulighed for at være med�
Vi har også mulighed for at tilbyde dig, 
at skyde med pistol eller riffel også i 
Kalundborg Hallen og det er torsdage� 
Her er der dog nogle godkendelser man 
skal igennem inden man kan få lov til at 
skyde�
Hvis du vil slutte ugen rigtigt af, så forsæt-
ter du i svømmehallen fredag mellem kl� 
17 og 19� Ta’ bare familien med og få en 
fælles god oplevelse�
Er du mere til events, så vil Søren meget 
gerne lokke dig/jer med på vandreture� 
Søren annoncerer på Facebook når der 
er mulighed, for at få nogle friske ture 
ud i det blå�

Til slut vil jeg bare ønske god jul og godt 
nytår og på gensyn i det nye år, så er vi 
klar til kampen med at få fordelt jule-
maden�
 Venlig hilsen
 Bjarne P Formand

Formanden har ordet
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På vegne af Kalundborg Firma Sport vil 
jeg gerne skrive disse mindeord om vores 
æresmedlem Carl H� Lund, som døde tirs-
dag 21 august 93 år gammel�

Carl Lund var i mange år en af de initi-
ativrige personer i Kalundborg Firma 
Sport� Carl har både været meget aktiv i 
bestyrelsesarbejde og deltaget i mange 
af forenings aktiviteter� Bla� Tog Carl ini-
tiativ til, at vi kom med på bølgen med at 
spille petanque og billard�

Carl Lund var i flere år også en særde-
les spændende og krævende redaktør 
af Kalundborg Firma Sports Blad� Når 
et udvalgsmedlem ikke lige syntes, der 
var tid til eller emner at skrive om, så var 
Carl der, med opmuntring eller tips til 
hvordan det kunne gøres�
Dansk Firma Idræts Forbund gav bladet 
en pris, som det bedste blad�

Da flere af de nuværende og tidligere 
bestyrelsesmedlemmer i Kalundborg 
Firma Sport også har været medlemmer 
i Toldvæsenets Idrætsforening, har vi 

også oplevet Carl her, som en god kam-
merat, med piben i hånden og altid godt 
humør�

 I flere år var Carl også en del af Toldkam-
merets lokale revy, hvor han med stor 
iver gik på scenen� Her kom hans store 
evner som instruktør, tekstforfatter og 
sangskriver til sin ret�  Han elskede at 
glæde andre og være blandt glade men-
nesker�

Flere af os, har også oplevet hvor lev-
ende og spændende, han kunne fortælle 
bla� historien om dengang under krigen, 
hvor de skulle sejle artilleriskibet Niels 
Juel på grund i Issefjorden, så tyskerne 
ikke kunne bruge skibet og hvordan det 
blev beskudt af tyske luftvåben under 
denne manøvre�

Vi vil huske Carl Lund med mange gode 
minder, æret være hans minde�

 På Kalundborg Firma Sports vegne�
 Bjarne K Pedersen
 Formand

mindeord

dødsfald 
Formand fra oktober 1969 – 1976

Kaj Stoltenberg (Jensen)
er afgået ved døden i august 2018
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Billardsæsonen er kommet godt i gang, 
med rigtig godt fremmøde af stamspill-
erne�

På grund af det fine sensommervejr, 
som ingen ende vil tage, er der sikkert 
mange, som benytter det gode vejr og 
de lyse timer til friluftsaktiviteter� Jeg 
ser frem til, at aftenmørket sænker sig, 
så vi kan modtage flere nye spillere ved 
de grønne borde�

Turneringerne i skomager og kegler er 
så småt startet, men nye spillere kan 
sagtens nå at få beregnet et handicap og 
være med�

Jeg ser frem til en rigtig god og hyggelig 
sæson i Tømmerup Hallens Billardlokale, 
på tirsdage fra kl� 17�30�
 Eigil

billard
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Efteråret er en skøn og flot tid. Man får 
ligesom pusten efter især denne dejlige 
sommer med sol og varme�

Og udendørs er der fest og farver� Bep-
lantningen bugner med gule, røde, or-
ange og grønne farver� Og sikkert også 
flere farver, som jeg dog ikke kender 
navnene på�

Og indendørs� Der er der også fest og 
farver� Speciel hvis du kommer op på Ak-
tivitetscentret en tirsdag aften� Alle dis-
se herlige og festlige mennesker der er 
medlem af l´hombre afdelingen er begy-
ndt igen at spille l´hombre�
Farverne kommer fra de 4 kulører kort-
ene repræsenterer (Her 
kender jeg navnene på 
alle farverne), og festen 
og humøret kommer fra 
medlemmerne�
Synd for dig at du endnu 
ikke er en del af dette�

Efteråret er også der hvor 
vi har vores store turnering, 
med indbydelse af de klub-
ber vi samarbejder med�

Det startede med 26 tilmeldinger� Det 
betød 2 stk� 3-mands-borde, og ellers  
resten på 4-mands borde� Så kom der er 
afbud� Ok: 1 stk� 5-mands bord, og rest-
en 4-mands� Om morgenen på selve da-

gen kom der endnu et afbud� Normalt er 
man ikke så glad for afbud, men jeg må 
indrømme at dette afbud passede mig 
godt, fordi det så udelukkende blev til 
lutter 4-mands borde� Så er det så dejligt 
nemt at arrangere turneringen

Men vi havde en rigtig god dag med 
masser af god l´hombre� Vinderen af 
vores turnering blev en spiller fra Syd-
vestsjælland l´hombre klub, Michael� Mi-
chael havde så lige taget sin kone og en 
af deres døre med� Datteren blev nr� 3 og 
konen nummer 9� Godt gået af familien�
Datteren er ikke så gammel� Det var fak-
tisk helt dejligt at se en ung dame blandt 

alle de gråhårede� 

Så var 2 af os også til en tur-
nering i andelslandsbyen 
Nyvang ved Holbæk� Nu 
er vi vi jo ikke så meget 
for at føre os frem, os 
fra Kalundborg, så vi 
sørgede for at vi endte  
midt i feltet, begge 2�

Og så til vores egen ig-
angværende turnering� Her lige 

inden december, med nogle få gange til-
bage af turneringen, er det Søren Modin 
der fører, med Bjarne Elmue og Lis Falk 
lige i hælene�

Der har virkelig været roteret rundt på 

l’hombre
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stillingerne i denne sæson� Det bliver der 
sikkert ved med, så alt er åbent inden 
afslutningen� Den sidste turneringsdasf-
ten bliver den 11� december, idet vi den 
18� december holder juleafslutning, med 
Andalusisk l´hombre, og godt med øl og 
snaps inden vi spiller�

Det glæder vi os allesammen til, og der 
er faktisk på det nærmeste mødepligt 
denne aften�

Men så er vi også trætte og må hjem og 
holde jul med familien� Og jeg kan oplyse 
om at juleaften i år falder på den 24� De-
cember�

En rigtig glædelig jul og et godt nytår til 
alle, l´hombre spillere som ikke l´hombre 
spillere�

Har I nu husket at ønske jer spillekort og 
l´hombre regler i julegaver� Dette gælder 
selvfølgelig kun de der endnu ikke har 
lært at spille l´hombre� Når i så har læst 
om reglerne og ikke fatter en hylende fis 
af det, så kom ned til os, så skal vi nok få 
sat reglerne ind i hovedet på jer�

Men i kan allerede nu øve jer på vores 
motto: L´hombre, motion for hjerne og 
smilebånd�
 Bjarne Elmue
 Udvalgsformand
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Efter en dejlig lang og varm sommer er 
sæson 2018/2019 i bowling-afdelingen 
skudt i gang – og vi er kommet godt fra 
start� Vi er mange gamle medlemmer, 
men heldigvis også nogle nye – stort 
velkommen til jer! 

Vi mødes hver onsdag kl� 19�00-20�00 i 
StarBowl, Elmegade 16, Kalundborg� Vi 
hygger os sammen med snak og bowling� 

Det foregår i en god og rar atmosfære, 
hvor der også er plads til lidt venskabe-
ligt drilleri� Vi konkurrerer mest med os 

selv, men der kan dog godt gå lidt sport i 
at blive ugens topscorer – og få den lille 
pokal med hjem i en uge� 

Synes du det er sjovt at spille bowling 
– og har lyst til at gøre det en gang om 
ugen i et hyggeligt og uhøjtideligt miljø? 
Så skulle du prøve at komme en onsdag 
og være med� Du kan bare møde op i 
StarBowl – eller du kan skrive eller ringe 
til Bent Pedersen, som er formand for 
bowlingafdelingen – se kontaktoplys-
ninger på bagsiden af bladet�

bowling
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KFS har snart 50 års jubilæum og i den 
forbindelse er det også værd at nævne, 
at volleyball har været spillet i KFS siden 
1982 som en afløser for håndbold.
Siden begyndelsen af september har vol-
ley sæsonen været i gang hver tirsdag i 
hal 1 kl� 19 - 21�
Der er forsvundet en del medlemmer 
siden forrige sæson - først og fremmest 

grundet flytning/nyt arbejde. Heldigvis 
er der kommet nye medlemmer, således 
at der er tilstrækkeligt med spillere til at 
afvikle en god kamp hver gang�
  
For yderligere information kontakt Mar-
tin på 23 84 48 50 eller Anders på 30 77 
52 63�

Volleyballudvalget

volleyball

badminton
Sig nærmer den søde juletid med alt 
hvad der hører til, herunder den megen 
julemad og julekager� Men så er det jo 
dejligt, at man bagefter kan få en masse 
motion bl� a� ved at spille badminton, så 
de ekstra kilo kan komme af igen� 

Hvis der nu er medlemmer, som ærgrer 
sig over ikke at være tilmeldt, men godt 
kunne tænke sig at komme til at spille 
badminton i KFS, så kan jeg da oplyse, at 
der er en del ledige  baner, så man kan 
bare kontakte mig, så finder vi ud af det.
Endvidere kunne jeg godt tænke mig at 
høre fra jer, om der er interesse for at 
vi laver et lille stævne i februar/marts 
måned�

Jeg synes godt nok, det kan se lidt svært 
ud, da der jo desværre ikke er så mange 
aktive badmintonspillere i KFS� Det skal 

jo også være, så 
man spiller mod 
nogle med cirka 
samme styrke, for at det kan blive sjovt 
at være med� Så derfor vil vi jo skulle op-
dele jer efter hvor gode spillere I er�

Men lad os høre om der er interesse, 
så må vi se om der er nok til at lave et 
stævne�

For spillere i hhv� Nyruphallen og Kalund-
borghallen (gamle hal) onsdage kl 18-19, 
vil vi da lige oplyse, at ved aflysninger i 
den ene hal, kan den anden hal benyttes� 
Med disse ord ønskes I alle en rigtig god 
jul og godt nytår, og forhåbentlig en 
masse nye spillere i 2019�
 Venlig hilsen Kirsten og Arne
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Vi er kommet godt fra start her i den nye 
sæson� Vi er pt� ca� 225 aktive medlemmer 
i afdelingen. Det er meget flot og det er 
et medlemstal, vi glæder os meget over�

Festligheder:
Fredag den 9� november afholdt vi eft-
erårets ”STORE PopCorn DAG”�  Livredder 
Max stillede som altid op med sin flotte 
PopCorn-maskine� Omsætningen var 
meget stor� Man kunne foranlediges til at 
tro, at det var en forløber for ”Black Fri-

day”� Alle nød godt af det hvide guld og 
de søde røde og grønne dråber�
Der var dog et par herremedlemmer, 
som mente, at vi kunne uddele drikkelse, 
stadig ”grøn” men dog med lidt mere 
smag!!!!!  

Lovgivning/ børneattest:
Kalundborg Kommune stiller krav om ren 
Børneattest for alle kommunens foren-
ingsledere og trænere, som beskæftiger 
sig med børn under 15 år�

svømmeafdelingen 
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Det kan oplyses, at alle udvalgsmedlem-
mer og livreddere i Kalundborg Firma 
Sport svømmeafdeling har indhentet så-
danne Børneattester�
Alle i Kalundborg Firma Sport bakker helt 
og fuldt op omkring Kalundborg Kom-
munes forlangende� 

Hvornår var det nu det var:
Hvornår er der åbent og hvornår er der 
aflyst for KFS svømning: 

Hver fredag fra den 03-09-2010 til den 
26-04-2018 fra kl� 17�00 til kl� 18�45, med 
enkelte undtagelser som her angivet:

Juleafslutning 
Fredag den 14-12-2018  Åbent 
Juleferie
Fredag den 21-12-2018  Lukket
Juleferie   
Fredag den 28-12-2018  Lukket
Opstart efter Jul:  
Fredag den 04-01-2019  Åbent
Vinterferie:  
Fredag den 15-02-2019  Lukket
Påskeferie:  
Fredag den 19-04-2019  Lukket
Afslutning/ sidste dag� F
redag den 26-04-2019  Åbent

NB�: HUSK! Omklædningsrummene SKAL 
være forladt senest kl� 19�00

Spørgsmål:
Træner man alle kroppens muskler ved 
svømning?
Jeg har søgt og har fundet nedenstående 
svar:
Du bruger de fleste af kroppens muskler, 
når du svømmer� Skuldermuskler samt 
armens bøje- og strækkemuskler er vig-

tige, fordi fremdriften i svømning først 
og fremmest kommer fra dine armtag� 
Rygmuskler og mavemuskler er også ak-
tive, da de hjælper dig med at holde bal-
ancen og kropsstillingen i vandet� Baller 
og lår er aktive, når benene arbejder�

Belastningen er dog ikke den samme, 
som når du løber eller cykler� Derfor kan 
det virke hårdt at svømme, hvis du er 
vant til at løbe eller cykle� Men det er blot 
fordi, du fokuserer på andre muskelgrup-
per, når du svømmer� Og svømning som 
vintersupplement til sommertræning 
giver dig en mere harmonisk bygget 
krop, samtidig med, at du undgår skader 
fra overbelastning og kan træne bedre�
 
Har artiklen være sendet i bladet før? Ja 
det har den for 8 år siden, med det har 
ikke ændret noget ved indholdet�

Vor traditionelle succesrige juleafslut-
ning vil i år blive afholdt d� 14� december�

Jeg er af den overbevisning, at netop ju-
len med dens traditioner betyder meget 
for både børn og voksne, ikke bare 
gaver og god mad, men lige så meget 
trygheden og glæden ved samværet 
med hinanden� Også omkring det lille ju-
letræ i Kalundborg Firma Sport svømme-
tid i svømmehallen, finder man glæden.
Spørger man de små, hvad de glæder 
sig mest til, er det oftest gaverne, der 
kommer på førstepladsen� Men at være 
sammen med familien og komme med til 
juleafslutning i Kalundborg Firma Sport 
svømmeafdeling, må absolut komme ind 
på en klar andenplads�

Vi i udvalget håber på, at der denne dag 
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vil møde rigtig mange op, så vi sammen 
kan hygge os med dans og sang omkring 
juletræet kl� 18�00� Den normale svøm-
metid fra kl� 17�00 til kl� 18�45 er der ikke 
ændret på� En uforpligtigende tilmelding 
vil blive fremlagt i svømmehallen� Dette 

for at give os et lille fingerpeg om, hvor 
mange vi bliver til festlighederne�

Hvem ved! Måske kommer Julenissen på 
besøg igen i år�
 Puv Jan Sonne
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Hov formanden er også i vandet�

Se hvor smukt juletræet er�

Mon julemanden kommer i år?
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På opfordring fra Bjarne Kure Peders-
en (vores alles sammen firmasport for-
mand) har jeg sammensat en lille artikel 
til firma bladet over sommerens aktivi-
teter for et par seniorer�

Nu er firma svømningen startet igen og vi 
nærmer os efteråret, dejligt, det glæder 
vi os til hvert år, hyggeligt at se kendte 
og nye ansigter�

Men sommeren 2018 må da være noget 
af det mest perfekte for alle os, der el-
sker, at komme ud i naturen, og aktivt 
bruge den�

Vi har et lille gammelt hus i Sydsverige, 
og hvad var mere oplagt, end tage derop 
da sommeren for alvor tog fat midt i maj, 
cykel ture, vandring og badning hver dag, 
det var næsten for godt til at være sandt� 
Maling af huset og de versa måtte vente, 
når naturen indbyder til aktiviteter, 25 
grader og sol fra morgen til aften, kunne 
det blive bedre?�

Ja åbenbart, sidst i juni tager vi vores lil-
le campingvogn og kører op til et natur 
reservat der hedder Gla Skogen i Värm-
land län, vi har været der mange gange 
før med vores børn, men nu var vi kun 2 
så det hele skulle foregå helt roligt og 
afslappet i en god uge� Den første dag 
om aften opdager jeg til min skræk, at 
der ikke er IT dækning på vores abonne-
ment, og telefonerne virkede heller ikke� 
Hvad gør man så, vandrer støvlerne på 

og af sted til det højeste punkt hvor der 
var dækning engang imellem, ja så var 
dagsorden lige som lagt, ud og gå hver 
dag, ud og sejle på søen, badning og 25 
til 30 grader, sol fra morgen til aften, 
og tro det eller lad være ingen myg og 
knots fantastiske 8 dage, kunne det blive 
bedre?

Ja åbenbart� Vi triller nord op i Sverige, op 
til hvor Vasa løbet starter, vi har besluttet 
at vandre på noget af løjpen hvor de 
kører på ski om vinteren. Vi finder en lil-
le fin camping plads ved Evertsberg  ca. 
midt på den 90 km lange løjpe det bliv-
er vores udgangs punkt for vandre ture 
på løjpen hver dag til vi har set en del af 
turen� Vi vandrer i modne blåbær, hind-
bær, skovjordbær,  og næsten modne 
multebær hver dag, og det er lige før 
madpakken var overflødig med alle de 
bær vi spiste� Vi så mange forskellige dyr, 
rådyr, grævling og en urfugl, osv� men in-
gen elge i 25 til 30 graderes varme og sol 
fra morgen til aften , og dagen er lang så 
højt nord på� Fantastiske 8 dage, kunne 
det blive bedre�

Ja åbenbart� Vi triller til Orsa søen, til 
en lille campingplads ved Våmhus Dala-
na, vi vil nu op og vandre på fjeldet Or-
sa-Grõnklitt, ved Europas største natur 
bjørne park. Man siger der er flere bjørne 
uden for hegnet end inden for, da der er 
gratis mad� Så helt ærligt, så var vi glade 
for, at vi havde læst brochuren,  hvad 
gør du når du møder en bjørn på vandre- 

sikken en sommer



KALUNDBORG  FIRMA SPORT · AUGUST 2018   15

turen! Et fantastisk område at vandre i, 
søer, bække små, elve store, og udsigt 
punkter der næsten tog vejret fra en, 
sikken natur, og ikke forglemme blåbær-
rene, kæmpe store, moms� Igen 25-30 
grader, ja vi havde dage på 30-34 grad-
er, og sol fra morgen til aften� Kunne det 
blive bedre?�

Ja åbenbart� 8 dage i det syd Svenske i 
det lille hus med børnebørn, deres far og 
mor, og hunden Buster� Badning, oplev-
elser med elastik spring, Zip line, klatre 
tårn osv� I 25-30 graders varme, og sol fra 
morgen til aften� Sikken en sommer, er 
den ovre nej, hvad så?

Efter flere dage hjemme, og sommeren 
fortsætter bliver vi enige om at køre til 
Fåborg med campingvognen, og vores 
cykler, til Falsled camping, en fantastisk 

god gammeldags plads� Og så var det 
bare op på cyklerne hver dag, og nu var 
vi i så god form, at vi også kunne vandre 
en tur om aften på sådan ca� 10 kilome-
ter� Vi blev meget imponeret af Fåborg, 
og hvor meget de gør for turister, van-
dre stier, cykel ruter og en 110 km ride 
sti, og havne miljø med bade mulighed-
er der ville gøre en hver anden provins 
by misundelig, det er ikke sidste gang vi 
besøger de syd Fynske alper for aktivi-
tets ferie� Nå, alt får en ende, også denne 
sommer historie så efter næsten 8 ugers 
ude aktivitets ferie og for mig (Niels Erik) 
7 kilo lettere, så glæder vi os til en stille 
fredag i svømme hallen, og drømmer om 
en gentagelse af 2018 i 2019�
 
  Sommer hilsen fra 2 seniorer
 Hanne og Niels Erik
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Friluftsliv

2018 blev året hvor KFS igen bevæger 
sig ud i nye aktiviteter� At følge med i 
udviklingen af behov for aktiviteter er 
vigtigt, og derfor er det nye ”Friluftsliv” 
etableret som aktivitet�

”Friluftsliv” er opstartet i 2018� Målet 
med aktiviteten er, at få flere aktivt ud 
og opleve naturen, uden at det behøver 

at være med høj puls� Altså motion, hyg-
ge og oplevelser på samme tid�

I denne første sæson har der primært 
været fokus på kortere vandreture, men 
målet er også at træne op til længere 
vandreture, endda med telt, eller shelter 
overnatninger og såmænd også gerne 
gang i lidt kajaksejlads også� 
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Alle indkaldelser til vandreture har indtil 
nu være på Facebook, hvor vi nu er 52 
medlemmer� Der er dog også åbent for 
at henvende sig direkte til udvalgsfor-
manden via telefonnummeret på bagsi-
den af firmasportsbladet, hvis man ikke 
lige har lyst til at være på facebook�

I år har der været en del vandreture� 
Mange på 10-15 km og lidt derover, men 
også en enkelt på hele 110 km i det nor-
dlige Sverige, så alle vandrere kan udfor-
dres�

 I december 2018 starter helt ny træning 
for dem, der slet ikke er vant til at van-
dre, eller måske i det hele taget trænger 
til at få gang i gå-træning� Vi starter med 
ture på 2 km og lægger stille og roligt lidt 
mere på, alt afhængigt af evnerne, mens 
vi stille og roligt får snakket om hvordan 
man kommer til at gå længere og læn-
gere� Den første regel for, hvordan man 
kommer i gang bliver afsløret her� Det er 
så meget lettere, når man har nogen at 
følges med!

 

Starten er gået.
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Hvis træningen går godt over vinteren 
og foråret, så er der flere spændende 
vandreture i forsommeren, herunder en 
75 km over 3 dage på Sydfyn, for dem, 
der har lyst til det�

I 2018 kom der ikke rigtig gang i kajak-
ture, men det kunne jo gå hen og blive 
en aktivitet i 2019, hvis nogen har lyst� 
Også vandringer med overnatninger er 
en mulighed� Det er hyggeligt kun at 
være afhængig af hvad man selv har ta-
get med   

 Lige til slut et par billeder fra vores delt-
agelse i årets julemærkemarch den 02� 
december, hvor der var både 5- og 10 km 
ture� Det kunne jo også være et mål at 
være med her til næste år�

Hvis du gerne vil være med, men ikke 
er på facebook, så send mig en sms, så 
skal jeg nok huske at invitere dig med på 
turene�

 Med venlig hilsen / Best regards
 Søren Jensen
 Formand ”Friluftsliv”
 Tlf. +45 2024 7001

10 km ruten�
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Svømningafdelingen søger frivillige livreddere. 
 

Til vor aktivitet om fredagen i Kalundborg Svømmehal, søger vi en eller flere personer som kunne 
have interesse i, at virke som frivillig livredder om fredagen fra kl. 17.00 til kl. 18.45. 

Vi søger personer med interesse for at virke som frivillig, samt personer der gennem deres daglige 
virke og gøremål har eller er villig til at tage en livredderuddannelse. 

Livredderuddannelsen er ”GRATIS” og foretages i KFS´s regi af vor egen Arne Rydahl, som både er 
uddannet instruktør og dommer. 

 

Hvorfor skal vi være flere livreddere? 

Vi kunne godt tænke os, at vi var lidt flere. Dette bl.a. for at gøre den enkelte livredders fleksibilitet 
større ved fremmøde i svømmehallen. 

Vi kører pt. en fastlagt turnus med fremmøde hver tredje fredag som gør, at der altid er mindst en 
livredder tilstede i svømmehallen i vor egen bassintid. Hvis vi var et par livreddere mere i Teamet 
ville det betyde, at fremmødet evt. kunne være hver femte fredag osv. 

Livredderne aftaler selv indbyrdes, når der er behov for at skulle bytte vagter ved eventuelle afbud.   

Fra Kalundborg Hallernes side, vil der altid en ansvarlig livredder på arbejde og tilstede i Kalundborg 
Hallerne.    

Vi er pt. et rigtigt godt Team bestående af fem medlemmer hvoraf de tre er uddannet som livreddere. 

Vor opgave er, at give alle vore medlemmer en god oplevelse i svømmehallen. At få tingene til at 
flyde i en god, social og harmonisk orden og stemning, og selvfølgelig ikke mindst, være til stede 
hvis en ulykke skulle indtræffe. 

Vi håber med dette tiltag at, vi har vagt din interesse for at være med, og beder dig venligst kontakte 
en af os livreddere i KFS for nærmere orientering. 

 

Puv. 

Jan Sonne 

Unge under 18 år 
og pensionister 175,00

Alle andre: 350,00

Derudover betales: 

Holdgebyr
fodbold vinter 400,00

Holdgebyr 
fodbold sommer 400,00



20    KALUNDBORG  FIRMA SPORT · AUGUST 2018

Formand Bjarne Kure Pedersen, Lerchenborgvej 9, 4400 Kalundborg, 
Tlf. 51 86 88 38,  formand@kalundborgfirmasport.dk

Næstformand Niels-Ole Andreasen, Adelers Alle 148, 4540 Fårevejle
Tlf. 20 63 62 80,  niels-ole@live.dk 

Kasserer Flemming Gede, Rørmosevej 14, 4400 Kalundborg,
tlf. 51 90 60 70, gede@ka-net.dk

Forretningsfører Georg Hansen, Gl. Nyrupvej 76, 4400 Kalundborg,
tlf. 61 75 50 23, kasserer@kalundborgfirmasport.dk

Sekretær Bente Olsen, Raklev Høje 70, Raklev, 4400 Kalundborg,
tlf. 22 91 17 82, sekretaer@kalundborgfirmasport.dk

kalundborg 
firma sport
www.kalundborgfirmasport.dk

Bestyrelse og udvalg pr. marts 2018:

Returneres ved varig adresseændring

KALUNDBORG 
FIRMA SPORT
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Billardudvalg:
Formand: Eigil Hansen, Munkebakken 1
4400 Kalundborg, tlf. 23 23 58 16
E-mail: bmheh63@gmail.com

Peer Christiansen,  30 46 32 26

Volleyballudvalg:
Formand: Anders Jensen, Trøjeløkkevej 4
4400 Kalundborg, tlf. 30 77 52 63
E-mail: amtoftjensen.aa@gmail.com

Martin Holm Petersen, Grethes Allé 13
4400 Kalundborg, tlf. 23 84 48 50
E-mail: elvis@ka-net.dk, www.fuglsalg.dk

Badmintonudvalg:
Arne Bang Pedersen, Højen 36, 
4400 Kalundborg, tlf. 20 73 17 42
E-mail: arbape@mail.dk

Kirsten Feveile Pedersen

Svømmeudvalg
Formand: Jan Sonne, Klosterbakken 1
4400 Kalundborg, tlf. 59 51 18 29
Mobil: 29 86 51 61
E-mail: svoemning@kalundborgfirmasport.dk

Hugo Ravn, Blegdammen 9
4400 Kalundborg, tlf. 27 28 22 89

Lars Heino Jensen, Gl. Røsnæsvej 8
4400 Kalundborg, tlf. 51 24 83 62

Nicolai Walther, Dalsvinget 9
4400 Kalundborg, tlf. 29 27 24 20

Rikke Due Sonne Voss
Kysttoften 5, 4400 Kalundborg
tlf. 59 56 66 46, E-mail: rikkesonne@hotmail.com

Max Møller Hansen
Agerhønevej 43, 4400 Kalundborg
tlf. 59 56 39 56, E-mail: mmh@tecvent.dk

Fodboldudvalg:
Troels Henriksen
Skjalm Hvidesvej 5, 4400 Kalundborg
Tlf. 23 71 23 94
E-mail: fodbold@kalundborgfirmasport.dk

Troels Bahne Henriksen
Skjalm Hvidesvej 5, 4400 Kalundborg

L’hombreudvalg:
Formand: Bjarne Elmue, Mundebakken 37 B
4400 Kalundborg, tlf. 21 47 42 35
E-mail: lhombre@kalundborgfirmasport.dk

Lis Falk

Friluftsliv:
Søren Jensen, Kallerup Bakkevej 5
4400 Kalundborg, 20 24 70 01, 
E-mail: sj@dansense.dk

Skydeudvalg:
Formand: Preben W. Larsen, Lynggårdsvej 1
4400 Kalundborg, tlf. 53 29 80 03
E-mail: prebenlarsen4400@gmail.com

Bowling:
Bent Pedersen, Holbækvej 13
4400 Kalundborg, tlf. 24 41 18 67
E-mail: lnbp@ka-net.dk

Henrik Lund Pedersen

Ansvarshavende redaktør:
Kate Hansen, Gl. Nyrupvej 76
4400 Kalundborg, tlf. 23 39 88 64
E-mail: redaktoer@kalundborgfirmasport.dk


