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Hvordan Søren 
knapper jeg 

den...?
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Kære alle

I skrivende stund er det jo et dejligt lunt efterår, 
men når bladet kommer ud, så er det jo næ-
sten juletid, så derfor GOD JUL til jer alle.

Så er vi i gang i alle kategorier. Hvis du ikke er 
gået i gang med, at dyrke en idræt/hobby så 
kan det nås endnu.

I Kalundborg Firma Sport har vi flere forskelli-
ge tilbud, så bare kig på bagsiden af bladet og 
kontakte udvalgsformanden. 

HUSK, at når du har betalt kontingent til en ka-
tegori, så kan du deltage i de øvrige kategorier 
gratis, bortset fra Bowling, hvor man skal beta-
le et banegebyr.

Hvis du mangler en makker til badminton, så 
prøv, at kontakte formanden for udvalget, der 
kan være andre der har det samme problem 
og der på den måde måske kan dannes et nyt 
hold.

I volleyball møder man bare op, så laves der 
hold ud fra dem der kommer. 
På Facebook, er det mest volleyball og frilufts-
liv der er aktive. Følg endelig med der. 

Når vi har nogle specielle tilbud på aktiviteter, 
så er det på Facebook, vi først annoncerer 
dem. 

Vi har lige overstået Arbejdspladsernes moti-
onsdag, hvor vi havde lokket Naturguide Mor-
ten Lindhart til, at arrangerer en guidet moti-
onstur på Røsnæs, men også interessant, for 

Mortens viden er stor. Vejret drillede lidt, men 
det gik alligevel.

Det næste vi sætter i gang, er et kursus, hvor 
du kan blive uddannet til Sundhedsambassa-
dør. Kurset foregår i Mødelokale 3 i Kalund-
borg Hallen onsdag den 29. januar og torsdag 
den 26. marts 2020. 
Der er plads til 12 deltagere på kurset og hvis 
du ønsker yderligere oplysninger, så kontakt 
mig gerne. 

Vi har haft den store sorg, at en af vores man-
geårige bestyrelsesmedlemmer Eigil Hansen 
er død. (se mindeord andet sted i bladet) Eigil 
stod for Billard afdelingen.

Det har heldigvis været muligt, at overtale et af 
de nuværende medlemmer i billardafdelingen 
til, at køre sæsonen færdig. Den nye fungeren-
de formand er Per Hansen og vi byder ham vel-
kommen og vi håber, at Per vil føle sig så godt 
tilpas på pladsen, at han når sæsonen er forbi 
vil overveje, at forsætte. 

Per har allerede i den nuværende sæson, hjul-
pet den tidligere formand, med nye initiativer. 
Hvis ikke du har prøvet at spille billard, så kom 
ud og kig til os i billardlokalet i Tømmerup Hal-
len tirsdag mellem 18.00 og 21. så skal der 
nok være deltagere, der gerne vil hjælpe dig i 
gang.

Venlig hilsen og på gensyn i 2020
Bjarne Kure Pedersen
Formand
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Så er vi i svømmeafdelingen allerede godt i 
gang med sæsonen 2019 – 2020. Ligesom i 
de foregående sæsoner, er der igen i år udvist 
stor interesse for deltagelse i KFS fredags-
svømning.

Vi er pt. ca. 175 aktive medlemmer. Det er vi i 
udvalget meget glade. Vi har dog et ønske om, 
at endnu flere vil finde vejen til svømmehallen 
om fredagen. 

Har du nogle gode venner, familie eller kolle-
ger, som har lyst til at prøve noget nyt, hvor de 
får masser af motion, gode oplevelser, kam-
meratskab og ikke mindst al den svømning, 
som de har lyst til, så tag dem med en tur i 
svømmehallen om fredagen i KFS svømmetid.
Som noget nyt i år har vi ved registreringen 
af alle medlemmer, bedt om medlemmernes 
mail-adresse. Med dette nye tiltag, er det vores 

mål, at vi fremover hurtigere vil kunne nå ud til 
alle med eventuelle meddelelse o. lign.

Rutsjebanen i børnebassinnet er et sjovt styk-
ke legetøj. Den kan også være farlig, hvis den 
ikke bliver anvendt korrekt. Vi beder derfor alle 
forældrere om at holde godt øje med børnenes 
brug af banen. Det er IKKE tilladt at rutsje på 
maven med hovedet først mod vandet!

På gensyn i svømmehallen
Puv. Jan Sonne

svømmeafdelingen 

Så er vi rigtig godt i gang med en ny sæson. 
Vi har jo allerede haft afslutning på den første 
turnering, den i september måned. Sådan lige 
for at komme i gang og få lidt træning.
Her blev resultatet at nr. 1 blev Bjarne Kure, 
nummer 2 blev Lis og nr. 3 blev Georg. Bjarne 
vandt temmelig overbevisende. 
Men lad os nu se om den gode indsats kan 
holde i den nuværende turnering, som holder 
lige til jul.
Faktisk har det været en rigtig god start i år. 
Vi har udvidet medlemsantallet med hele 4 
personer. Og faktisk måtte jeg en aften gøre 5 
borde klar til at spille på en tirsdag aften. Det 
er første gang siden vi startede i 1987 at det er 
sket, at vi har været så mange. Det bliver nok 
ikke sidste gang.
Så jeg har lidt svært ved at få armene ned af 
begejstring. Men det er lykkedes mig lige nøj-
agtig til, at jeg kan skrive dette indlæg. 
3 af de nye skal oplæres, den 4. kan allerede.
Det med at gøre 5 borde klar til at spille, giver 
selvfølgelig lidt mere arbejde, men det er dej-
ligt arbejde.
Vi havde også en rigtig god turnering for flere 
klubber på Sjælland den 5. oktober. Vi fik afvik-
let hele turneringen med spisning og l´hombre 
spil til alles tilfredshed. Alt klappede.
Det var en spiller fra København der vandt: Pia 
Lindqvist med maksimum points, nemlig 12. 
Godt gået.
Det næste større arrangement vi skal have kla-
ret, er vores årlige juleafslutning, tirsdag den 
17. december. Men det er nu ikke det store 
halløj der skal stables på benene. Vi skal selv-
følgelig have lidt at spise. Men ikke så meget, 
at det tager for lang tid, vi skal jo nemlig også 
spille l´hombre.
Jeg plejer også at arrangere nogle sange til af-

syngning. Sidste jul tog jeg salmen : Glade jul, 
dejlige jul. Denne salme er så populær i hele 
verden, at den er oversat til næsten alle sprog 
der findes.
Jeg tog et vers på dansk, et vers på tysk, et 
vers på engelsk, et vers på svensk og endelig 
et vers på kinesisk.
Det sidste vers var selvfølgelig det sjoveste. 
Ingen af os fattede en hylende fis af hvad vi 
sang. Og jeg er heller ikke sikker på at en kine-
ser fattede noget som helst. Men festligt var 
det. 
Nu må vi se hvad jeg finder på til denne jul.
Men jeg kan også lige oplyse om stillingen i 
den kørende turnering, hvor der er spillet 1/3 
af den samlede turnering.
Nr 1 er Bjarne Kure med 169 points, nr. 2 er 
Lis Falk med 167 points og nr 3 er Flemming 
Haugård Madsen med 147 points. Men der er 
længe til jul!!!!!!!
Jeg regner med at det jeg her skriver kommer 
i bladet, som udkommer tæt på jul.
Det må derfor være på sin plads, at ønske alle 
læserne af denne klumme (nogen er der vel), 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og må i 
få en masse l´hombre spil, og husk:
L´hombre, motion for hjerne og smilebånd
God jul ønskes af
Bjarne Elmue
Udvalgsformand
Kontakt: Se bagsiden af dette blad

l’hombre

husk
KFS-svømmetid 
er hver fredag 

fra kl. 17.00 – 18.45

Juleafslutningen
Juleafslutningen vil i år blive afholdt den 20/12
Jeg er af den overbevisning, at netop julen 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 et plasticjuletræ i svøm-
mehallen.

Vi håber derfor, at mange igen i år vil slutte op om 
vort traditionsrige arrangement, hvor vi synger og 
danser om juletræet kl. 18.00 i børnebassinet. Efter-
følgende julehygger vi på trappen i svømmehallen 
med masser af julegodter. Og hvem ved!

Måske kommer Julemanden også på besøg i år.
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Indskrivning 
til badminton 

og hygge...
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Lidt opdatering efter Eigil Hansens død 
- ære være hans minde.

Der efter tak for tilliden - jeg prøver efter bed-
ste evne at gøre denne sæson færdig.

Jeg har lavet en sæson plan

Juleafslutning tirsdag den 17. december 2019.
Starter juleturnering fra kl. 17.30 - 20.00
Med efterfølgende julefrokost pris 50 kr.

Juleferie til tirsdag den 7. januar - 2020

Sæson afslutning tirsdag den 28. april - 2020
Intern turnering fra kl. 17.30 - 20.00
Derefter spisning - pris 50 kr.
Præmie overrækkelse fra den løbende turne-
ring.

Som noget nyt har vi også lavet en ekstra lø-
bende turnering - hvor vi spiller rødt.

Alle er tilmeldt - hvis man ikke ønsker at delta-
ge/er det ok - så giver man bare besked.
 

Hvis i kender en som har løst til prøve spille 
- så tag dem med - vi skal som mål i denne 
sæson prøve finde 3-5 nye medlemmer.

P.S.: Der er en flaske rødvin på højkant for hvert 
nyt medlem.
Vi er alle ansvarlige for at billard kan bevares i 
Fimasporten.
 
Jeg prøver om jeg kan finde nogle turnering i 
Firmasporten - jeg tror i har godt af at komme 
lidt ud og se nogle andre mennesker og borde.
 
Alle kampe skal være færdig spillet tirsdag den 
21. april - 2020.
 
Jeg arbejder på at lave et system - så vi for delt 
ansvaret om at åbne til hallen og lokalerne.
Håber alle vil bakke om at bevarer Billard i Fir-
masport. Med disse få ord håber jeg vi for en 
super sæson.
 
Med sportlig hilsen
Per Hansen

BILLARDbadminton

Så har der været tilmelding til badmintonsæ-
sonen 2019/20. Men jeg må desværre berette, 
at der ikke var særlig stor efterspørgsel efter 
at få tildelt en bane – kun 8 baner blev besat.  
Det er rigtig ærgerligt at ikke flere ønsker at få 
deres motion ved det dejlige badmintonspil, 
når vi nu har fået tildelt baner til det. Men alle 
der er tilmeldt ønskes hjertelig velkommen til 
en ny sæson, og jeg håber I får en rigtig god 
sæson med masser af motion og højt humør.  

I 80’erne og 90’erne, hvor jeg også var formand 
for KFS` badmintonafdeling, manglede vi kon-
stant baner, da der var over 300 aktive badmin-
tonspillere i KFS-regi, og endnu flere ønskede 
at få tildelt en bane, så der er et stykke vej til 
det antal.

Men hvis der er nogle der har fortrudt at de 
ikke er blevet tilmeldt, kan det stadig nås. 
Vi har ledige baner i Kalundborghallen tirs-
dag fra 17 – 18, 18 -19 og 20 – 21 samt tors-
dag fra 19 – 20.

Men vi har i år fået nye spillere der har valgt at 
tage deres børn med, hvilket jo er en god ide så 

familien kan fortage sig noget sammen – det 
er vel også i Firmasportens ånd.

Endvidere kan man jo også prøve at melde sig 
til selv om man skulle mangle en/flere at spille 
med, så kan det jo være at vi kan få sammen-
sat 2/4 spillere der kan begynde at spille. 

Men med hensyn til at arrangere stævner, så 
ser det ikke nemt ud med så få spillere tilmeldt 
– men er der ønsker om det kan i kontakte mig.

Spillere der ønsker en bane eller har andre 
ting på hjerte vedr. badminton kan kontakte 
mig på telefon 20 73 17 42 eller på mail ar-
bape@mail.dk.

Alle ønskes en rigtig god jul og godt nytår med 
håbet om at mange flere ønsker at spille bad-
minton i 2020.

Arne Bang Pedersen
Badmintonudvalgsformand

friluftsliv
Har ligget stille, da formand Søren har ødelagt 
sin akillessene.

Han er nu opereret og det går fremad, men det 
varer lidt, før der er gang i vandrerstøvlerne 
igen.

Han ønsker jer alle en rigtig god jul og så ses I 
efter nytår til mange gode ture.

Kate

Kuglerne triller igen...
Vi er kommet godt i gang med den nye sæson 
i bowlingafdelingen, hvor vi er en del ”gamle” 
medlemmer – og også et par nye.

Vi hygger os - og får varmen ved bowlingspillet 
her i den kolde og mørke tid. 

Vi spiller hver onsdag kl. 19.00 i StarBowl, 
Elmegade 16, Kalundborg. Har du lyst til at 
prøve det, så bare mød op en onsdag. Nye 
medlemmer er meget velkomne.
 
Bent Pedersen
Formand 
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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 

KONTINGENT

Unge under 18 år 
og pensionister 175,00

Alle andre 350,00

Midt i oktober modtog vi i Kalundborg Firma 
Sport den meget triste besked, at Eigil Hansen 
var død. 

Det virker uvirkeligt, at Eigil ikke mere er i 
blandt os. Ugen før havde vi holdt bestyrelses-
møde og Eigil havde deltaget på sin sædvanli-
ge rolige og lune måde. 

Vi kunne altid stole på Eigils argumenter i en 
debat, dem var der ingen grund til at tvivle på 
- tingene var i orden. Jeg har ikke været for-
mand for Kalundborg Firma Sport så længe, 
men det jeg har oplevet ved Eigil er, at når han 
bød ind med et argument i en debat, så blev 
der lyttet, der var respekt for hans udtalelser.

Jeg ved Eigils interessefelt var stort. Eigil var 
med mange steder og havde et stort overskud 

til det hele. I firmasporten var det billarden, der 
havde Eigil store interesse. Eigil overtog bil-
lardafdelingen efter Carl Lund i 2000. Her for-
stod Eigil at sørge for, at alle fik en god aften 
og en god oplevelse.
Eigil Hansen fik for sit store engagement i Ka-
lundborg Firma Sport overrakt Dansk Firma 
Idræts Forenings hæderstegn.

Jeg vil også sende mange medfølende tanke 
til Birthe samt tak for, at vi i Kalundborg Firma 
Sport også fik gavn og glæde af Eigil samt det 
han var og gjorde for os alle. 

Æret være hans minde.

Venlig hilsen
Bjarne K Pedersen
Formand Kalundborg Firma Sport

Mindeord

Vi spiller i Kalundborg Hal 1 
kl. 18 – 20 hver tirsdag

Det har været en langsom start for sæsonen i 
år og det har oven i købet været nødvendigt at 
aflyse et par gange grundet for få fremmødte.

Der er startet en kampagne på Facebook for at 
få nye spillere.

I oktober er der kommet mange nye spillere og 
det giver grund til stor optimisme. 

For yderligere information  kontakt Martin på 
23 84 48 50 eller Anders på 30 77 52 63.

Volleyballudvalget
  

Volley



12    KALUNDBORG  FIRMA SPORT · NOVEMBER 2019

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 2019:

Billardudvalg:
Midlertidig formand: Per Hansen
Kildevej 2, 4470 Svebølle
Tlf. 30 77 05 59, E-mail: prhndk@gmail.com

Mogens Godsk, tlf. 30 92 01 72

 
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

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

Frank Martin Sørensen (livredder)
Klintevej 7, 4400 Kalundborg, tlf. 23 29 53 87

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

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 P
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Returneres ved varig adresseændring

KALUNDBORG 
FIRMA SPORT


