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50 års jubilæum i Kalundborg Firma Sport

Den 15. januar 2019 har Kalundborg Firma 
Sport eksisteret i 50 år og det er blevet mit 
lod, at skrive formandens indlæg og det kan 
jo være lidt svært, når man ikke har siddet i 
formandsstolen så længe.

Jeg har siddet og kigget nogle af de gamle 
referater og blade igennem. Det har været 
hyggelig og spændende læsning. Bestyrelsen 
har besluttet, at vi laver et kort referat for de 
forskellige år, så man kan følge Kalundborg 
Firma Sports udvikling gennem årene.

Da vi havde 25 års jubilæum, var det vores 
nuværende redaktør Kate Hansen, der var 
formand og noget af det Kate skrev dengang 
er stadig gældende.

Mine ønsker for de næste 25 år vil være, 
at Kalundborg Firma Sport vil tilpasse sig 
udviklingen med hensyn til opstart, af nye 
aktiviteter. Så KFS til enhver tid kan dække 
medlemmernes ønsker og behov og derved 
at danne rammen om en aktiv fritid til glæ-
de og gavn for virksomhederne i Kalundborg 
og omegn.

Den gang skrev Kate også om, at der var øn-
ske om egen hal, som beklageligvis aldrig er 
blev til noget. Det ville helt bestemt havde 
givet os nogle, meget bedre udviklingsmu-
ligheder. 

Den manglende hal giver os det problem, 
at vi ikke har mulighed for at skabe en 
klubånd og fællesskab. Vi har spredt vores 
aktiviteter på 4 forskellige adresser og vores 
klublokale i Tømmerup hallen er inddraget 
til andet formål. Vi får nu lov til, at bruge et 
mødelokale i Kalundborg Hallen. Det er ab-
solut et fint lokale med de ting, der er behov 
for, MEN vi kan jo ikke indrette det til noget 
Klubagtigt.

For 25 år siden var vores medlemstal ca. 
1100 medlemmer, nuværende ca. 700 perso-
ner. Den mulighed jeg kan se for medlems-
fremgang vil nok være, at der er en speciel 
idrætsgren, der vil ind i vores klub og kan så 
give deres medlemmer flere aktivitetstilbud 
og vores medlemmer få et ny ekstra aktivet. 
For hos os betaler man kontingent en gang 
og må så deltage i alle kategorier, med und-
tagelse af bowling, hvor man må betale et 
ekstra banegebyr. 

Der har været mange forskellige kategorier 
inde i Kalundborg Firma Sport: Håndbold, 
Bordtennis, ski gymnastik, Zumba, pe-
tanque, orienteringsløb og 5 kamp.

Vores største aktivitet er forsat svømning. 
Her oplever man, at kollegaer mødes og har 
deres familie med. Der kan blive tid til at 
snakke lidt om ugens aktiviteter på arbejde 
og hygge lidt med børnene. Jan Sonne med 
udvalg forstår at skabe en god stemning i 
Svømmehallen.

Jeg har selv i mange år, haft mulighed for at 
deltage i svømmehallen. Vores børn har også 
haft stor fornøjelse at de 2 timers svømning 
fredag mellem 17 og 19. 

Der har i løbet af de år vi har deltaget været 
nogle udfordringer for svømmeudvalget. På 
et tidspunkt skulle tiden deles med offentlig 
svømmetid, det gav nogle udfordringer med 
nogle dårligt tilpassede børn. 

Vi har også i en periode måttet undvære nog-
le baner til svømmeklubben, der var det ab-
solut ikke utilpassede unge. Det var absolut 
nogle seriøse svømmere og det gik stærkt, 
når de piskede gennem vandet.

Jan Sonne og det øvrige udvalg, har under-

vejs forstået, at give børnene udfordringer. 
På et tidspunkt kunne børnene tage forskel-
lige svømmemærker. 

Til de voksne har der også været ”aktivite-
ter”. Jeg husker nogle rigtig hyggelige stille-
aftner, hvor der var masser af levende lys, 
man kunne få massage og der var sat borde 
og stole ind i svømmehallen, så vi kunne få 
lidt god mad og levende musik.

I et af Kalundborg Firma sports blade, har 
jeg også set billede af 4 generationer, der del-
tog i svømmehallen på en gang – flot !

Før i tiden, var fodbold også et af vores me-
get store aktiver, men det er gået drastisk 
ned af bakke. Jeg har selv i flere år været 
med til, at spille mixfodbold (før år 2000) 
i Kalundborg Firma Sport. Det var sjovt og 
der var også plads til, at vi kunne have vores 
ægtefæller med. Det var god kollega motion, 
som det hedder nu.

Jeg har selv undervejs deltaget i fodbold bla. 
På Gisseløre, men også en periode på Uls-
højskolens baner. Der var mange personer i 
gang både ved og på banerne. Det var meget 
almindeligt, at spillernes familie sad på tæp-
per ved sidelinjen og heppede.  

Jeg har selv været med til, både at spille med 
på hold med 7 herre og på mix hold. 

Jeg syntes, at det var en god regel på mix 
holdene, at damemål talte dobbelt. Det fik 
spredt spillet op, så det ikke bare var nogle 
mænd der spillede med damerne som for-
hindringer. Der var absolut nogle rigtig dyg-
tige damer/piger med den gang. Både Kvick-
ly, Landboforeningen og Toldvæsenet havde 
nogle damer der kunne skyde mål.

Der var også nogle dygtige fodbold domme-
re, der forstod at sætte et niveau, der pas-
sede til nogle engagerede motionister. Nog-
le af dem kan jeg huske navnene på er bla. 

Bent Andreasen pedel på Rynkevangsskolen, 
Kaj Jensen fra Asnæsværket (Kfs’s første for-
mand), Torben Densen også fra Asnæsvær-
ket samt Torben Pust fra Andelsbanken tror 
jeg det hed den gang. Torben Pust var også 
formand for fodboldudvalget i flere år.

Jeg ved ikke om fodbolden kan kaldes til live 
igen. Der kunne måske ændres på reglerne, 
så de familier der svømmer om vinteren 
under en eller anden form kunne spille en 
slags fodbold om sommeren.

Apropos fodbold, kan jeg ikke undlade at 
tænke på det gule kort, der står i fremtiden 
et eller andet sted. Det gule kort skal i den-
ne sammenhæng ses som generationsskif-
tet i de forskellige udvalg. Der er flere af 
udvalgsmedlemmerne der er 60 + og mere. 
Det bliver ikke nemt, at gå ud blandt med-
lemmerne og finde så engagerede bestyrel-
sesmedlemmer. Jeg håber vi i de forskellige 
udvalg, kan begynde allerede nu, at se os 
omkring, hvor finder vi en person, som vil 
ind i et udvalg og så i løbet af nogle år over-
tage udvalgs -formandsposten.

Vi har valgt ikke, at holde 50 års jubilæums 
fest, der vil være en mindre fest, for udvalg 
og udvalgsmedlemmer, så kan vi på denne 
måde belønne dem der lægger arbejde og fri-
tid i Kalundborg Firma Sport.

På Kalundborg Firma Sports vegne
Bjarne Kure Pedersen
Formand
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Da jeg i 1972 blev ansat ved Kalundborg 
Toldkammer, ville jeg naturligvis gerne dyr-
ke noget motion som jeg tidligere havde 
gjort – og var især interesseret i badminton. 
Det viste sig at flere af kollegerne spillede 
badminton i RGI,  hvorfor  jeg også begyndte 
at spille der. Men hurtigt fandt vi ud af, at vi 
i stedet kunne tilmelde os badminton i KFS, 
og spille sammen alle interesserede kolleger 
og samtidig kunne hygge os efter kampen 
og derved styrke kammeratskabet og kend-
skabet til hinanden på arbejdspladsen – hvil-
ket jo er en af Firmasportens formål.

Jeg kom vist nok til at sige at jeg gerne vil-
le med i KFS` badmintonudvalg, men kun 
som udvalgsmedlem.  Ved KFS` generalfor-
samling i 1976, hvor jeg ikke var til stede 
pga. toldskole i København, blev jeg på Carl 
Lunds foranledning  (og uden mit samtykke)
valgt til formand for badmintonudvalget. 
Dette så jeg først i avisen, og blev lidt ner-
vøs, for kunne jeg klare det? Men med nogle 
erfarne og engagerede udvalgsmedlemmers 
hjælp (Børge Nielsen, Benny Behrensdorff  
og Henrik Møller) fik vi udvalget til at køre 
rigtig godt. Vi havde rigtig mange medlem-
mer der ønskede at spille badminton i KFS, 
og i mange år kunne vi ikke få baner nok, så 
mange blev skrevet på venteliste – og nog-
le af dem var meget emsige med at fortælle 
mig hvis banerne ikke blev udnyttet. Der var 
sågar nogle der måtte spille fra kl. 22 – 23 
for at få en tid  – det er der vist ikke mange i 
dag der er interesserede i.  Men udover selve 
”badmintontræningen”  arrangerede  udval-
get 2 -3 badmintonstævner i løbet af sæso-
nen, hvor der blev afviklet op til 150 kampe 
på en lørdag og søndag, så det var en virkelig 
spændende udvikling at deltage i og være en 
del af. 

Efter udvalget var kommet godt i gang, har 
jeg flere gange takket Carl Lund fordi han 
fik mig valgt ind som udvalgsformand, for 
udvalget  havde mange hyggelige timer med 
planlægning af stævner mm. ligesom jeg 
som ny i Kalundborg lærte mange nye men-
nesker at kende, fik nye venskaber og lærte 
mine kolleger bedre at kende. 
 
Efter 8 år som badmintonformand stoppede 
jeg i udvalget, men blev valgt til bestyrelsen 
som sekretær. Det var også et spændende 
arbejde at være med i forretningsudvalget,  
men efter 2 år manglede der en ny formand, 
og selv om det nok ikke lige var ønskejob-

Hilsen til Kalundborg Firma Sport bet sagde jeg ja til denne post.   Jeg fandt 
dog hurtigt ud af at det ikke lige var mig 
der skulle være frontfigur, og der var alt for 
mange møder i kredsen og på landsplan, så 
efter 2 år valgte jeg at ”gå på pension” fra 
arbejdet i KFS.

Her i 2018 blev jeg så opfordret til at blive 
badmintonudvalgsformand igen og sagde ja 
efter kort betænkningstid, men jeg kan se at 
der ikke bliver helt det samme arbejde der 
var tilbage i 70-erne og 80-erne, da antallet 
af badmintonspillere desværre er gået me-
get tilbage, men vi må jo prøve om vi få fat 
i nogle flere spillere. Jeg bliver dog næppe 8 
år på posten igen.

Men her ved KFS`50 års jubilæum kan jeg 
ikke lade være at tænke tilbage på de man-
ge aktive og hyggelige timer jeg har haft i 
KFS-regi sammen med kolleger, modstande-
re m.fl.. Endvidere på alle de spændende og 
lærerige år i KFS bestyrelse og udvalg,  og 
de mange nye og varige bekendtskaber. End-
videre har jeg altid været lidt stolt over de 
mange aktive bestyrelses/udvalgsmedlem-

mer-  næsten altid mindst 3 – 5 medlemmer 
- som  min arbejdsplads - Told/Skat - altid 
har stillet med. Vi er i dag således stadig 5 
medlemmer i bestyrelsen fra den gamle ar-
bejdsplads, så vi må vist kunne sige at Told/
Skat har ydet sit til Kalundborg Firma Sports 
udvikling .

Jeg håber på at KFS fortsat vil kunne tilbyde 
medlemmerne en aktiv fritid på motions-
plan og gerne sammen med sine kolleger, da 
det styrker sammenholdet på arbejdsplad-
sen, men også for de flere og flere pensio-
nister som skal motioneres. For at KFS skal 
kunne leve op til den udfordring  kræves  
imidlertid, at medlemmerne bakker op om 
foreningens arbejde og nogle  gerne påtager 
sig et lederjob i bestyrelse/udvalg.

Med disse ord ønsker jeg Kalundborg Firma 
Sport hjertelig tillykke med de 50 år, og held 
og lykke med de næste 50 år.

Arne Bang Pedersen
Badmintonudvalgsformand
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Jeg blev valgt som afløser for Mogens Elgum 
da han holdt op i 1980. Jeg skød i Kalund-
borghallen i det, der blev kaldt teatercafeen 
Senere flyttede vi til Hvidebækhallen.

Da vi kom tilbage til kalundborghallen, var 
der bygget to skydebaner, hvor vi kunne sky-
de med riffel og pistol.

Der var også nogle skabe, hvor vi kunne op-
bevare vores ammunition og bundstykker. 
For at kunne deltage i landsstævnet, skulle 
man først deltage i kredsstævnet. Der var 77 
skytter, der deltog i kredsstævnet. Der var 
784 skydninger til landsstævnet.

Det er gået stødt tilbage med skytterne si-
den.
Det gik godt i mange år, men til en general-
forsamling blev jeg hentet af to betjente og 
kørt til hallen, hvor der var et stort antal be-
tjente.

Vi havde riflerne stående på en hylde og 
skytteforeningen havde deres våben i det 
samme rum, så vi kunne låne deres rifler. 
Personalet havde nøgle til våbenkammeret 
Det var ikke godt nok.
Jeg fik en bøde på 3.000 kr.  og firmasporten 
fik en bøde på 6.000 kr.
Jeg sendte bødeforlægget til Jan Grumstrup, 
DFIF, men fik en mail at han var på ferie.

Der var ingen vej tilbage, vi skulle have et vå-
benskab. Vi fik købt våbenskab. men hallen 
skulle også skifte dørene ind til våbenkam-
meret, før vi kunne fastgøre våbenskabene. 
Vi havde et godt samarbejde med Korsør, 
Slagelse, Næstved, Ringsted og Vordingborg 
Det stoppede, da der ikke blev indkaldt til 
idrætsårsmøde mere.

For at få nøgle til det store rum, skal vi vise 
et kort og personalet slår alarmen fra. 
Vi har selv nøgle til våbenkammeret.

Skydning

11 år som medlem af KFS bestyrelse
Jeg startede for mange år siden med at spille 
badminton på Asnæsværket, og stod for at 
badmintonspillerne på værket havde et fæl-
lesskab igennem KFS.

Jeg har nu været med i bestyrelsen, siden den 
ekstraordinære generalforsamling i 2007.
Jeg kan stadigvæk huske, at jeg gik nede i 
byen, telefonen ringede og Søren Jensen (tid-
ligere formand – red.) som spurgte om jeg 
ikke var et oplagt emne til KFS. Og ja jeg var 
gift, så jeg måtte lige hjem og afklare med 
min Hanne der senere døde 2018, om det var 
ok, at jeg så kunne kalde mig økonomian-
svarlig i KFS. (Søren Jensen er nu tilbage i fri-
luftliv udvalget), En turbulent periode med 
KFS uden formand og næstformand fulgte 

nogle år efter, det er dejligt at se vi nu er i en 
stabil periode med en god fungerende besty-
relse der ser fremad og nye muligheder.

Det har været spændende at følge udviklin-
gen, en del udvalg der blomstrede op, og 
nogle der mistede medlemmer og lukkede, 
udover de fastet etablerede udvalg der bare 
køre derude.

Jeg spiller badminton, fodbold og billard i 
KFS og har også været i vandet i svømme-
hallen.

Med venlig hilsen
Flemming B. Gede

Dette var et lille tilbageblik på tiden på skydebanen.

Håber der er mange flere, der får øjnene op for det hyg-
gelige samvær, der er i forrummet, når vi venter på, at 
det bliver vores tur til at ramme plet.

Skydeudvalget
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Og det skete i de dage (1987), at der udgik 
befaling fra formanden for KFS, at der skulle 
opstartes en ny aktivitet indenfor KFS.

På det tidspunkt var formanden for KFS Arne 
Bang Pedersen. Han og jeg var kollegaer på 
toldkamret her i Kalundborg. På toldkamret 
havde vi en meget velfungerende idrætsfor-
ening, med mange aktiviteter.

Blandt andet havde jeg startet en l´hombre 
afdeling op, nogle få år forinden. Vi var vel 
en 5-6 stykker der spillede.

Men Arne Bang Pedersen syntes, at jeg skulle 
flytte afdelingen over i KFS regi, for at styr-
ke KFS og tilbyde endnu en aktivitet. I KFS 
var der masser af aktiviteter hvor der skulle 
bruges styrke og kondition, men ingen akti-
viteter der styrkede aktiviteter til hjernen.
Jeg var straks fyr og flamme, og der blev ind-
rykket en annonce i den lokale avis, Folke-
bladet, og så håbede vi alle på at det væltede 
ind med nye medlemmer.

De der allerede spillede på toldkamret var 
med på at vi flyttede lokale. Godt nok var jeg 
optimistisk med hensyn til nye medlemmer, 
men turde alligevel ikke hyre hele Kalund-
borghallen, men et lokale i Bispegården.

Det var nok meget heldigt. For der meldte 
sig ca. 6 nye medlemmer. Når jeg så på hvor 
mange der spillede Bridge kunne jeg godt 
blive lidt misundelig. Der er flere hundrede, 
alene i Kalundborg.

Vi var så ca 12 spillere i starten, og det pas-
sede godt til det lokale i Bispegården vi blev 
tildelt.

Der er godt nok også en l´hombre klub i 
Kalundborg. Der havde jeg prøvet at spille. 

Men de spiller ikke en l´hombre stil jeg lige 
bryder mig om. Der er for mange meldinger 
med tourne, hvor det er tilfældet der råder 
og ikke den enkeltes vurdering af sine kort.
Men nu skulle jeg gribe dette her an med 
en frygtelig forfærdelig masse spillere!!!!! Jeg 
måtte have fat i brorskabet som var formand 
for en l´hombre klub i Birkerød. Han er lige-
så bidt af l´hombre som jeg.

Han gav mig nogle gode ideer med hensyn 
til meldinger, fordeling af spillere til borde-
ne hver aften og en ide til en løbende turne-
ring.

Meldingerne ligger tæt på den originale 
l´hombre. I tidens løb har der indsneget sig 
mange mærkelige meldinger, tossestreger, 
som de også kaldes. Hver egn sine tossestre-
ger. 

Men er man først begyndt at spille den origi-
nale l´hombre, foretrækker man i den grad 
denne udgave af l´hombre. Kun når der skal 
festes, for eksempel ved juleafslutning og 
årssafslutning, spiller vi en l´hombre med 
lidt flere muligheder for meldinger. Men 
ikke til hverdag.

Hver aften trækker vi lod om pladserne ved 
bordene. I starten galdt denne lodtrækning 
hele aftenen. Men ikke mere. Det er rygnin-
gens skyld.

I starten, tilbage i 1986, måtte man ryge alle 
vegne, også i offentlige rum. Det er der så 
lavet totalt om på nu. Ingen må ryge nogen 
steder. Så for at imødekomme de stakkels ry-
gere, holder vi nu en pause halvvejs gennem 
aftenen.

Sådan lige en cigarets tid. Så trækker vi igen 
lod om pladserne ved bordene. På denne 

L´hombre ved udvalgsformand Bjarne Elmue måde skulle man gerne nå at spille mod/
med så mange forskellige som muligt gen-
nem sæsonen.

Vi spiller fra start september til slut april. 
Hele tiden er der en turnering. September 
og april måneder er det den såkaldte choko-
lade turnering. Der er kun præmier til de 3 
bedst placerede, og præmierne er chokola-
de. Deraf navnet.

Fra oktober til og med december, samt ja-
nuar til og med marts er det den store tur-
nering. Her er præmier til de 3 bedst place-
rede, samt placeringerne nummer 5 og 10. 
Desuden er der en præmie til den spiller der 
har vundet flest af meldingen Solo.
Solo betragtes i l´hombre sammenhæng, 
som den fornemste melding. Det må beløn-
nes.

Vi har også fået gang i turneringer med an-
dre klubber. Det startede med at jeg blev 
inviteret af brorskabet til at deltage i en af 
deres turneringer.

Næste år måtte jeg tage en ekstra spiller 
med. Og året efter igen måtte jeg tage 3 an-
dre spillere med.  Så var der ligesom åbnet 
for deltagelse. For så blev der åbnet op for 
deltagelse af flere klubber, som Birkerød i 
forvejen havde samarbejde med.

I Kalundborg ville vi også lave en stor turne-
ring, og startede op med det i 2007.
Så nu er vi afsted 4 – 5 gange årligt til turne-
ringer andre steder på Sjælland. Der er altid 
sjovt at møde andre spillere. Man kan altid 
lære ef eller andet.

Vi er nu 14 spillere. 2 af disse har været med 
lige fra starten. På et tidspunkt var vi oppe 
på 17 spillere. Der har været en del udskift-
ning. Sådan er det bare. I dag er der 3 kvin-
delige spillere. For ikke så mange år siden 
var kvinderne faktisk i overtal. Så det må jo 
være specielt kvinder vi mangler.

Vi må så også erkende, at spillerne  næsten 
alle er mere eller mindre gråhårede, hvis 
de da har hår på hovedet. Men jeg tror ikke 
det er et særsyn for l´hombre spillere. Det 
er svært at trække yngre mennesker væk fra 
den hjemlige pc-skærm til et arrangement 
ude i byen.

Vi har haft spillested forskellige stder i 
kommunen. Vi startede som skrever i Bi-
spegården. Det var meget interessant, med 
de mange skiftende udstillinger af kunst. 
Mest glade var vi når udstillingen bestod af 
vægtæpper. Det hjalp på den rædselsfulde 
akustik der var i rummet. Desværre var en 
af spillerne overfølsom over for stoffer (altså 
tekstil stoffer). 

Så måtte vi flytte. Det blev til Kalundborg-
hallerne, i et af deres mødelokaler.
På et tidspunkt kom de fleste spillere fra 
Ubby egnen. De ville gerne have at vi flytte-
de spillested til Ubby forsamlingshus.

Det gjorde vi så, og spillede der i en årrække, 
indtil vi i 2011 flyttede til Aktivitetscenter 
Munkesøen. Der spiller vi i dag, og er meget 
glade for forholdene der. Til hverdag er der 
dejlig plads, og når vi invitere til den store 
årlige turnering, med deltagelse af andre 
klubber er der også der dejlig plads.  Vi kan 
på forhånd dække op til spisning og spilleri.
Aktivitetscentret har yderligere den fordel 
at det oprindeligt er bygget som et center til 
ældre og handicappede. Det betyder at der 
ikke er dørtrin overhovedet, hvilket gør det 
meget nemmere for de de bruger kørestol.

Selvom det er alvorligt nok at spille l´hom-
bre, skal det også være sjovt. Og det er sjovt. 
Det høres tydeligt når der spilles tirsdag af-
ten. Der er en snakken og en grinen i lokalet.
Det er en herlig flok, og undertegnede har 
været så heldig at være formand for denne 
flok siden starten i 1987.

Og jeg har tænkt mig at være formand en 
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Siden 1982 er der spillet volleyball i KFS. Vol-
leyball blev startet op da håndbold stoppede. 
Siden 84-85 er volleyball blevet afviklet i den 
gamle Kalundborg Hal 1 om tirsdagen med 
ganske få undtagelser. Vi prøvede et enkelt 
år at spille om torsdagen. Et par år spillede 
vi i Kalundborg Hal 2 og var ganske tilfredse 
med dette. Grundet en stor efterspørgsel ef-
ter denne hal hos andre foreninger, fortsæt-
ter vi dog med at spille i Hal 1.

Volleyball blev afviklet som en turnering, 
der kørte fra oktober til april. Der blev spil-
let mix volley med en net højde mellem 
dame og herre dvs. 235 cm.  

Oprindeligt var der krav om maksimum 3 
herrer på et mix hold. Dette blev i 2001 æn-
dret til maksimum 4 herrer på et hold for at 
anvende samme regler som hos DFIF og gøre 
det lettere at stille hold.

I starten spillede vi volley i en pulje. Da der 
kom flere hold opdelte vi holdene i 2 pul-
jer for at få en mere jævnbyrdig turnering. I 
mange år deltog der 2 x 6 hold i turneringen. 

Det toppede i sæsonen 95/96 med i alt 2 x 
7 hold, hvilket er pænt for en lille by som 
Kalundborg. 

I starten af 00’erne begyndte interessen for 
volley at falde og fra sæsonen 07/08 spillede 
vi igen i 1 pulje. Fra 2013 var der tilmeldt 
for få firmahold til at en turnering gav me-
ning. Da der stadigvæk var stor interesse for 
at spille volley i en gruppe på knapt 30 spil-
lere, blev vi enige om at ændre konceptet til 
”drop in”. Det fungerer således, at spillere 
møder op og varmer grundigt op. Herefter 
fordeles spillere for at sikre at vi får jævnbyr-
dige hold, der spiller i ca. 1,5 time.

De deltagende hold er kommet fra byens 
skoler (Herredsåsen, Rynkevang, Nyrup, Kat-
høj), Kommunen, Politiet og først og frem-
mest Novo.

Volleyudvalget har igennem de mange år ud-
over undertegnede (Anders) bestået af Dor-
the Petersen (Herredsåsen), Laila Junge (Poli-
tiet), Uffe Hanning (Team Kathøj) og Martin 
Holm (Novo).

Volleyball

række år endnu, hvis flokken giver mig lov. 
Nogle ville mene at jeg  driver l´hombre af-
delingen udemokratisk. Det er overhovedet 
ikke tilfældet. Alle spillere har ret til at kom-
me med forslag til ændringer. Ændringer der 
kan gennemføre, hvis der er flertal for for-
slaget (Og især hvis det passer mig).

Vi har et motto, som i den grad fortæller 
hvad l´hombre går ud på:

L´hombre, motion for hjerne og smilebånd.
Der var engang, hvor vi havde suc-
ces med vores stilleaften i Svøm-
mehallen.

Det var nogle rigtig hyggelige 
aftner, som sagtens kunne gen-
tages.

Svømmeudvalget har også ”Pop-
corns aften” som er et tilløbs-
stykke.

Og så er der juleafslutning, 
hvor julemanden synger og 
spiller, og hvor udvalget, efter 
et orgie med slik, må en tur i 
vandet.

Dejligt at så mange har lyst 
til at tilbringe nogle hyggeli-
ge timer sammen med deres 
børn/børnebørn.

Svømning Kalundborg Firma Sport  
Stilleaften i Kalundborg Hallernes Svømmehal  den 23. februar 2007 fra kl. 19.30 til kl. 22.40 

 
Arrangementet består af følgende: 
 

Mexicanerbuffet Buffet fra Kalundborghallernes Restaurant  

• Ovnbagt laks med oliven, kapers, appelsin og citron. 

• Hvidvinsmarineret svinekød med rødløg. 
• Chillimarineret kyllingebryst. • Kyllingelår med citronpeber. • Chili con carne. • Krydret ris. • Salat med rejer og mandelflager. • Tacoskaller og chips. • Tortillas. 

• Saltasause. • Goucamole. • Creme Fraise. • Chilli nødder. • Bønnemos. 
• Grøn salat. • Eksotisk frugtkurv. • En lille flaske vin, eller en øl eller en vand efter eget ønske. 

 

Underholdning ved Michael Hjort.  
 

Kalundborghallernes Restaurants bar med diverse drikkelse. 

 

Køb af 15 min. massage. for kr. 100,00 
 

Benytte svømmebassiner samt saunaer fyldt med eksotiske dufte. 

 

Omgivelserne er svømmehallens faciliteter pyntet op til lejligheden. 

 

Pris pr. person for hele herligheden: kr. 150,00 

 

Tilmelding og betaling senest den 16. februar til Jan Sonne på 
tlf. 59 51 18 29 el. 30 75 51 61 

 
Tilbuddet er kun for medlemmer af KFS og er bindende ved tilmelding.  Begrænset antal pladser som tildeles efter først til mølle princippet. 
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1969:
Den 15. januar indkaldes til stiftende gene-
ralforsamling for Kalundborg Firma Union(K-
FU). Første formand bliver Ib Christensen, 
Bukh, der sammen med andre interessere-
de har taget initiativ til stiftelsen. 20 hold 
tilmilder sig den første sommerturnering i 
fodbold. Vinderen bliver i mesterrækken: 
Carmen - med Esso og Bukh på de følgende 
pladser. I A-rækken bliver resultatet: Nr. 1 
Carmen, nr. 2 Øresø og nr. 3 Svovlsyren. Til 
generalforsamlingen i oktoer ønsker Ib ikke 
genvalg som formand, hvorefter han efter-
følges af Kaj Jensen.

1970:
Indmeldelse i DFIF med tilbagevirkende 
kraft fra stiftelsesdagen. Kontaktmøde om 
samarbejde med bygning af Tømmerup-hal-
len. KFU uden økonomiske muligheder for 
at blive medbygger af Tømmerup-hallen. Af-
holdelse af den første indendørsturnering i 
Kalundborg-hallen med deltagelse af 43 her-
rehold og 9 damehold den 17-18. oktober. 
KFU arrangør af motionskampagne under 
sloganet: SUNDHEDSKUR - GÅ EN TUR. 1.031 
mennesker deltog og gik 5 km.

1971:
Kalundborg-mesterskabet i indendørs fod-
bold og håndbold afholt i Røsnæs-hallen den 
23. og 24. januar. Sommerturneringen i fod-
bold og håndbold starter 17. maj på Rynke-
vangskolens og Ulshøjskolens baner. Årets 
motionskampagne med 5 km gang og 10 km 
cykling fik kun 600 deltagere. KFU får faste 
haltimer om mandagen i Røsnæs-hallen til 
afvikling af vinterens indendørsturnering 
i fodbold for såvel herrer som damer. Som-
merens afslutningsfest afholdes i Kalund-
borg-hallen med NESA Concert Band.

1972:
DFIF og KFU afholder sjællandsmesterska-
ber i indefodbold, bordtennis, håndbold og 
badminton med deltagelse af 400 sportsfolk 
fra hele Sjælland. Kalundborg dominerer 
SM-stævnet totalt og vinder seks førsteplad-
sen og syv andenpladser. KFU får af Kalund-
borg Kommune stillet Gisseløre til rådighed 
for sommerens aktiviteter. På generalfor-
samlingen ændres nævnet Kalundborg Fir-
ma Union til Kalundborg Firma Sport(KFS).

1973:
Indendørs turnering i vinteren 1972-73 hver 
mandag aften i Røsnæs-hallen med delta-
gelse af 63 fodholdbold og 9 håndboldhold. 
Sommerturneringen på Gisseløre omfatter 
herre-, dame- og oldboys fodbold samt hånd-
bold. KFS går i forhandlinger om mulighed 
for at få egen hal på Asnæsværkets grund. 
Disse planer bliver kuldkastet af bogmeste-
ren på den ordinære generalforsamling. Der 
afholdes ekstraordinær generalforsamling 
i december, hvor KFS får i samarbejde med 
Tømmerup-hallen og får valgt repræsentan-
ter ind i Tømmerup-hallens bestyrelse med 
det formål at blive part i Tømmerup-hallen.

1974:
Det økonomiske grundlag for KFS som part-
haver i Tømmerup-hallen kan ikke opfyldes. 
Man går i gang med istandsættelse af klub-
huset på Gisseløre med frivillige hjælpere. 
Der blev i sommerens løb nedsat udvalg i 
fodbold og håndbold. Man beslutter at udgi-
ve et medlemsblad. Til vintersæsonen opnås 
timer i både Røsnæs- og Tømmerup-hallen, 
og man indbyder medlemmerne til at spille 
badminton. Det første medlemsblad udkom-
mer.

Indblik i de første 50 år 1975:
Der afholdes en succesfyldt afslutningsfest 
med præmieuddeling i Tømmerup-hallen, 
hvori der deltog 320 medlemmer. DFIF star-
ter en landomfattende motionskampag-
ner under mottoet: FRITID OG SAMVÆR. 
Kvicklys damer og Carmens herrer vinder 
kredsstævnet i håndbold. KFS bliver bedste 
sammenslutning på landsbasis i juli kvartal 
i aktivitetskonkurrencen FRITID OG SAM-
VÆR. Bukh bliver nr. 1 i klasse 3 i samme 
konkurrence. I indendørsturneringen delta-
ger 66 fodboldhold og 6 håndboldhold. Til 
badminton er tilmeldt 154 spillere, og skyd-
ningen starter i Kalundborg-hallen.

1976:
Der afholdes cup-turnering i Tømmerup-hal-
len i fodbold den 17., 24. og 31. marts. KFS af-
holder kredsstævne, og som noget nyt: Træf-
stævne på Gisseløre, hvor 600 motionister 
fra Roskilde, Helsingør og Kalundborg del-
tog. KFS har nu 700 medlemmer. Tage Bro-
strøm efterfølger Kaj Jensen som formand. 
Carmens damehold i 7-mands fodbold bliver 
landsmester ved DFIF’s landsstævne. KFS bli-
ver medlem af Kalundborg Idræts Union.

1977:
KFS’s landsmestre bliver i januar hyldet af 
Kalundborg Kommune. Bestyrelsen indkal-
det til ekstraordinært medlemsmøde for at 
få nye impulser. KFS deltager i Esbern Sna-
res-festen med arrangemen af tombola og 
morgenbord i Kordilgade. Carmens dame-
hold bliver landsmestre ved landsstævnet. 
Der må afholdes en ekstraordinær general-
forsamling for at få valgt en næstformand. 
KFS indfører som den første sammenslut-
ning - familiefodbold og motionsfodbold 
med blandede hold m/k. DFIF er kommet på 
tipsloven.

1978:
KFS er nu indenfor den nye kredsindde-
ling tilsluttet Vestsjællands-Kredsen. Ka-
lundborgs nye sportscenter med idrætshal 

og svømmehal indvies i januar. KFS får til-
delt timer i svømmehallen og nedsætter et 
svømmeudvalg. KFS var i februar vært for 
et pistolskydekurses. Carmens damer bliver 
landsmestre i fodbold for tredje gang. Den 
nye Nyrup-hal indvies, og KFS får tildelt dob-
belt så mange haltimer. KFS runder ved årets 
udgang 1.300 medlemmer, og bestyrelsen 
vedtager at festligholde 10-års jubilæet den 
13. januar 1979.

1979:
Vores 10-års fødselsdag blev afholdt den 15. 
januar med reception i Tømmerup-hallen 
om formiddagen og stor aftenfest samme 
sted. På trods af vejret (der var høj sne og 
meget lave temperaturer) var mange af fir-
masportens vennter mødt op til receptionen 
og gavebordet bugnede med opmærksom-
heder. Aftenfesten for 145 deltagere blev en 
stor succes med feststemning, taler af bl.a. 
generalsekretæren for DFIF Ejgon Berthel-
sen, Peer Jensen, Kalundborg Idræts Union, 
kultur- og udvalgsformand Hvidtfeldt Larsen 
og mange flere. Et festligt indslag var Rørby 
Co. Optimisternes revy. Om søndagen var 
der familietræf med familiefodbold og skyd-
ning med deltagelse fra hele Sjælland.

I forbindelse med Esbern Snaresfesten var 
KFS medarrangør af Røsnæsmarchen med 
143 deltagere. Ved generalforsamlingen i ok-
tober afgår Tage Brostrøm efter 13 års arbej-
de for KFS – Ny formand bliver Kate Hansen. 
Ny kasserer bliver Svend Olesen.  Timetallet 
i hallerne bliver skåret ned. Svømning nu 
hver fredag fra kl. 19.00-21.00.

1980:
Et nyt redaktionsudvalg Per Sørensen, Inge 
Johansen og Annelise Rasmussen forestår 
udgivelsen af medlemsbladet. Landsmestre i 
billard Klasse A bliver Poul Sørensen, Svend 
Østergård og Henning Sørensen. Optakt til 
byfesten hvor TRIM, Røsnæs Beboerforening 
og KFS arrangerer Røsnæsmarch på hen-
holdsvis 5 og 10 km. En stor succes med over 
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250 deltagere. På generalforsamlingen bli-
ver Gurli Eriksen ny næstformand og Steen 
Drejø ny svømmeudvalgsformand. Preben 
W. Larsen bliver skydeudvalsformand. KFS 
deltager i udstillingen ”Focus på Kalund-
borg” i Kalundborg-hallerne. Der er til bad-
minton tilmeldt 288 spillere og 71 hold til 
indendørs fodbold. Svemmetiderne ændres 
til kl. 17.00-19.00. KFS har nu 1.300 medlem-
mer.

1981:
Novo Nordisk bliver kredsmestre i hånd-
bold. Vores formand, Kate Hansen, modta-
ger på DFIF’s repræsentantskabsmøde A. 
Agerbæks Ærespokal. Skolerne bliver kreds-
mestre i Old Boys fodbold. Bordtennis er 
atter på programmet. KFS har taget sit nye 
konto i Tømmerup-hallen i brug. Vi har til 
badminton fået 87 baner til 344 spillere. Ved 
generalforsamlingen afløses Kate Hansen 
af Svend Olesen som formand, medens Jon 
Petesen bliver ny kasserer. Inge Johansen ny 
ansvarshavende redaktør.

1982:
DFIF’s landsdækkende motionsaktivitet 
CYKL82 starter. KFS arrangerer Cykel Bingo 
med 127 deltagere. KFS vender tilbage til 
Gisseløre sammen med Hockeyklubben og 
KIF. Novo Nordisk’s 7-mands Old Boys bliver 
landsmestre ved Landsstævnet i Slagelse. I 
forbindelse med byfesten er KFS medarran-
gør af ”Røsnæsmarchen” med 115 deltagere 
på 10 km distancen og 23 på 25 km ruten. 
Ved generalforsamlingen ændres kontingen-
tindbetalingen. Carmen bliver landsmestre i 
skydning på 50 m bane. Sidst på året starter 
bordtennis op igen med Gunnar Olsen som 
udvalgsformand.

1983:
Ekstraordinær generalforsamling vedrø-
rende kontingent. CYKL83 fra 7. maj til 4. 
juni. Carmen bliver landsmestre i billard. 
Ca. 100 badmintonspillere på venteliste. 
Novo Nordisk 7-mands Old Boys landsme-

stre i fodbold. Volleyball starter op. På gene-
ralforsamlingen afløser Carl H. Lund Svend 
Olesen som formand. Vestsjællandskredsen 
anmoder KFS om at arrangere kredsstævne 
for samtlige vinteridrætsgrene.

1984:
Kredsstævne for samtlige vinteraktiviteter 
afholdes i Kalundborg-hallerne med stor 
succes. Sommerkredsstævne i fodbold og 
håndbold afholdes på Gisseløre. Vores time-
tal i hallerne bliver skåret ned, hvilket for-
anlediger KFS til at klage til kommunen. Ved 
generalforsamlingen bliver Lis Hansen ny 
kasserer. Arne Bang Pedersen bliver sekre-
tær. Henrik Møller ny badmintonudvalgsfor-
mand. Ekstraordinær generalforsamling for 
at få valgt ny fodboldudvalgsformand. Regn-
skabet udviser et mindre overskud. Kontin-
gent uændret kr. 125,00.

1985:
Vinterkredsstævnerne afholdes i Kalund-
borg-hallerne med meget stor succes. Ka-
lundborg Kommune afholder er kommu-
neseminar for Kalundborg Idræts Union. Vi 
opretter en kontrakt med Kvik Data vedrø-
rende programmer og servicedokumenter. 
KFS får mulighed for at tilbyde arbejdsledi-
ge og skifteholdsarbejdere dagtimer i Tøm-
merup-hallen. Billard startes op i Tømme-
rup-hallen i KBK’s lokaler. Poul Sørensen 
bliver billardudvalgsformand. På generalfor-
samlingen afløser Bjarne Pedersen Henrik 
Møller som formand for badmintonudval-
get. Årets overskud på regnskabet bliver på 
kr. 35.000,00.

1986:
KFS’s medlemsblad udsendes nu til hvert 
medlem pr. post. Sommerfodbolden må 
på grund af Gisseløres restaurering flyttes 
til Ulshøjskolens baner. Vores kasserer Lis 
Hansen rejser til Færøerne og efterfølges af 
Jutta Andersen. Novos Old Boyes bliver atter 
landsmestre i 7-mands fodbold. Ved gene-
ralforsamlingen bliver Arne Bang Pedersen 

ny formand. Sekretær bliver Bente Hansen. 
Inge Nielsen fratræder som redaktør. Ny re-
daktør Jens Westergård.

1987:
Der nedsættes et EDB-udvalg for at klarlæg-
ge behov for eget EDB-anlæg. De tidligere 
udkomne medlemsblade indbindes. Novo 
Nordisk 7-mands Old Boys hædres af kom-
munen for deres landsmesterskab. 46 hold 
deltager i udendørs turnering i fodbold. 
L’Hombre startes på Bispegården med Bjar-
ne Elmue som initiativtager. Holdturnering i 
badminton. På generalforsamlingen udviser 
regnskabet et underskud på kr. 23.000,00. 
Carl H. Lund og Børge Nielsen får DFIF’s 
hæderstegn. Medlemstallet er nu ca. 1.100. 
Svend Åge Berg vælges til næstformand. Der 
fremstilles en plakat som PR for KFS.

1988:
Arbejdsledige fra SiD begynder i KFS med ti-
mer i Tømmerup-hallen tirsdag og torsdag i 
dagtimerne fra kl. 12.00-14.00 og kl. 10.00-
12.00. Der nedsættes et udvalg for at ændre 
forretningsordenen for KFS. Novo Nordisk 
Ols Boys hold hædres atter i år af kommu-
nen for des landsmesterskab. Ny forret-
ningsorden træder i kraft den 1. marts. Jutta 
Andersen og Henrik Møller bliver landsme-
stre i Badminton og Poul Søren i billard. Sky-
deudvalget modtager 2 pistoler og 2 rifler 
fra Gypros. EDB-anlæg indkøbes. Udendørs 
fodbold kommer tilbage til Gisseløre. Selv-
forsvar og gymnastik kommer ind som nye 
aktiviteter. Indendørs turnering i fodbold 
afvikles over 11 søndage i Ulshøjhallen. På 
generalforsamlingen uddeles DFIF’s hæder-
stegn til Arne Bang Pedersen og Benny Be-
hrensdorf. Regnskabet udviser er overskud 
på kr. 8.585,00. Niels Melchior bliver for-
mand for KFS og Anders Nielsen fodboldud-
valgsformand.

1989:
De tre landsmestre Jutta Andersen, Henrik 
Møller og Poul Sørensen hædres af kom-

munen ved Kalundborg Idræts Unions 
idrætsweekend i Kalundborg-hallerne. In-
dendørs fodbold afvikles i Tømmerup-hal-
len om onsdagen med deltagelse af 38 hold. 
311 medlemmer deltager i svømning. Bad-
minton har fået timer i Tømmerup Fri- og 
Efterskole om fredagen. Svømning har nu to 
timer hver fredag i hele hallen fra kl. 17.00-
19.00. På generalforsamlingen afløser Carl 
Lund Poul Sørensen som billardudvalgsfor-
mand. Torben Pust bliver atter fodboldud-
valgsformand. Tage Brostrøm og Carl Lund 
udnævnes til æresmedlemmer af KFS. Der 
blev afholdt 5-kamp stævne både i april og 
november. Svømmeudvalget starter distan-
cesvømning.

1990:
KFS starter i samarbejde med Jernbanens 
Idrætsforening idrætsmærkeprøve under le-
delse af Ruth og Helge Rasmussen. Skydeud-
valget forsøger at starte 50-m skydning ved 
Madesø. Nye regler og pointberegning udfor-
mes til næste 5-kamp stævne. På generalfor-
samlingen bliver Kate Hansen ny formand. 
Carl Lund overtager redaktørjobbet og Jan 
Sonne bliver svømmeudvalgsformand. Over-
skud på regnskabet kr. 14.000,00.

1991:
Svend Olesen deltager i TRIM opfølgnings-
kursus. Orienteringsløb afholdes i Lerchen-
borgskoven med 49 deltagere. Opstart af 
håndbold mislykkes. Dårlig tilslutning til 
afslutningsfest. Jutta og Peter Andersen del-
tager i badminton på Euro-Fesitval. Jan og 
Kim Møller, Novo Nordisk, blev landsmestre 
i badminton i Double i B-rækken. Ved gene-
ralforsamlingen bliver Henning Nielsen ny 
badmintonudvalgsformand. Bjarne Kure Pe-
dersen bliver formand for Orienteringsløb 
og 5-kamp. Ole Hillebrandt Jørgensen tilde-
les DFIF’s hæderstegn. Kalundborg Idræts 
Union fylder 70 år og Gisseløres klubhus 50 
år.
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1992:
Introduktion af mationsbold afholdt med in-
strutører fra DFIF. KFS afholder inspirations-
møde/kursus med 13 deltager + 3 fra DFIF. 
Jan og Kim Møller hædres af kommunen for 
deres landsmesterskab. Preben W. Larsen 
bliver landsmester i 50 m riffel. Novo Nor-
disk Old Boys bliver landsmestre i 7-mands 
fodbold. 273 medlemmer deltager i svøm-
ning i sæsonen. Kvaler med Tømmerup-hal-
len om tildeling af haltimer. Orienteringsløb 
og 5-kamp deles i 2 udvalg. Svend Olesen bli-
ver formand for 5-kamp og Karin Petersen 
udvalgsformand for motionsbold.

1993:
KFS får et større kontor i Tømmerup-hal-
len. Bjarne K. Pedersen trækker sig fra Ori-
enteringsudvalger, der overtages af Svend 
Olesen. Peer Jensen, KIU, fylder 60 år. Pre-
ben W. Larsen og Novo Nordisk’s Old Boys 
fodboldspillere hædres af kommunen for 
landsmesterskaber. KFS afholder kredsstæv-
ne i fodbold indendørs, skydning og billard. 
5-kamp stævne afholdes den 18. april. Der 
afholdes det første natorienteringsløb med 
19 deltagere. Udendørs fodbold starter op 
med 28 hold. Novo Nordisk’s Old Boys fod-
bold, Jutta Andersen og Karin Weeke del-
tager i Euro-Festival i Berlin. KFS udsender 
folder med oplysning om vores aktiviteter. 
Ved generalforsamlingen bliver Helge Ras-
mussen ny næstformand, Karin Weeke bad-
mintonudvalgsformand og Ole Olesen fod-
boldudvalgsformand. Udvalgsformændene 
finder efter vedtaget lovændring selv frem 
til deres udvalgsmedlemmer. Torben Pust 
modtager DFIF’s hæderstegn. Kontingent for 
sæsonen 1994/95 fastsættes til kr. 250,00 for 
voksne og kr. 125,00 for børn, efterlønnere 
og pensionister.

1994:
KFS fejrer sit 25-års jubilæum med udgivelse 
af et jubilæumsblad. Alle tidligere formænd 
i KFS har sendt en hilsen til foreningen i ju-
bilæumsbladet. Der afholdes reception og 

aftenfest. På aftenfesten indstifter alle tid-
ligere formand en Lederpokal og Carl Lund 
bliver den første modtager. KFS afholder 
kredsstævne i billard, volleyball og skydning 
(sommer). Derudover er mange KFS-medlem-
mer deltagere i kredsstævner i pistol- og rif-
felskydning (vinter), badminton og fodbold. 
På generalforsamlingen aflægges regnskab 
med et overskud på kr. 2.813,69 og KFS har 
en formue på kr. 36.098,94. Et forslag om 
indførsel af familiekontingent bliver ned-
stemt og kontingentet for den kommende 
sæson bliver hhv. kr. 260,00 og kr. 130,00. 
KFS afholder 5-kamp stævne den 24/4 1994. 
KFS-medlemmerne deltager flittigt i lands-
stævnerne og i billard vinder Carl Peder-
sen Klasse B. I fodbold vinder Novo Nordisk 
11-mands hold 1. præmie. Jutte Andersen 
vinder 1. præmie i Dame B, og Preben W. Lar-
sen vinder 1. præmie i Herre Veteran A. DFIF 
indvier nybyggede kontor- og mødelokaler i 
Nyborg. Ruth og Helge Rasmussen modtager 
Prins Axels Mindepokal for deres ihærdige 
arbejde for Idrætsmærket. 25 folkevalgte 
deltager i et kredsarrangement i Skælskør 
med sportslige aktiviteter og aftenfest.

1995:
KFS afholder 5-kamp stævne den 2/4 1995. 
I september afholder KFS Åbent Hus som 
optakt til DFIF’s 50-års fødselsdag den 20/1 
1996. KFS deltager i kredsstævner i vol-
leyball, fodbold, skydning og billard. I svøm-
ning uddeles både sølv- og guldsild. Opstart 
af tennis for motionister (herrer), dart og 
petanque. KFS indstifter Fair Play Pokalen. 
Tina Sid og Kurt Petersen bliver landsmestre 
i badminton mix i B-rækken. Jutta Andersen 
og Preben W. Larsen bliver landsmestre i 
pistolskydning 50 m. Jutta Andersen og Kaj 
Madsen repræsenterer KFS ved eurofestiva-
len i Zaragoza (petanque). På generalforsam-
lingen bliver Anna Larsen valgt til kasserer, 
Laila Junge bliver formand for volleyballud-
valget og Tina Sid bliver formand for bad-
mintonudvalget. Der ændres i foreningens 
vedtægter.

1996:
KFS afholder kredsstævner i badminton, 
volleyball, billard og udendørs fodbold. Der-
udover deltager KFS i kredsstævne i fodhold 
indendørs samt pistol og riffelskydning. Der 
afvikles igen et 5-kamp stævne den 21/4 
1996. Ved landsstævnet i badminton vin-
der Lars Rosenløv 1. præmie i herresingle 
B-rækken. Ved landsstævnet i fodbold vinder 
Novo Nordisk 1. præmie i rækken 7-mands 
Old Boys. På generalforsamlingen i oktober 
ændres vedtægterne. Regnskabsåret omlæg-
ges pga. Folkeoplysningsloven og generalfor-
samlingen afholdes fremover i marts måned.

1997:
KFS’s formand Kate Hansen planlægger 
at starte Idræt i Dagtimerne. KFS afholder 
vinterkredsstævner i billard og volleyball. 
Derudover deltager KFS-medlemmerne i 
vinterkredsstævnerne i badminton, fodbold, 
pistol- og riffelskydning. Ved sommerkreds-
stævnerne er KFS repræsenteret i skyd-
ning og fodbold. På generalforsamlingen i 
marts måned bliver Erik Hansen valgt som 
ny næstformand og Nicolai Kruse bliver ny 
billardudvalgsformand. Kontingentet hæ-
ves til hhv. kr. 280,00 og kr. 140,00. KFS er 
repræsenteret ved vinterens landsstævner 
i billard, skydning, fodbold, volleyball og 
badminton. Novo Nordisk Old Boys vinder 
1. præmie i fodbold. Jutta Andersen og Kaj 
Madsen deltager i Eurofestival i Trondheim. 
Gennem hårde forhandlinger og med gode 
argumenter lykkes det Jan Sonne at tilbage-
erobre vores tid i Svømmehallen fredag kl. 
17-19. Ved sommerens landsstævne delta-
ger KFS-medlemmer i skydning og fodbold. 
Novo Nordisk kommer hjem med to 1. præ-
mier = Veteran og 7-mands Old Boys. KFS’ 
L’Hombre spillere fejrer deres 10-års jubi-
læum. KFS starter Dart som ny aktivitet, da 
det endelig er lykkedes at få lokaler hertil på 
Rynkevangskolen.

1998:
Formand Kate Hansen forsøger stadig at 

finde den person, som har lyst til at starte 
aktiviteten Idræt om Dagen. L’Hombre flyt-
ter deres spillested til Kalundborg Hallernes 
Mødelokale. På anmodning sendes vores 
medlemsblad helt til Jylland. DFIF repræ-
sentantskabsmøde ændrer begrebet sam-
menslutninger til foreninger. KFS interne 
badmintonstævner afholdes fremover på 
søndage af hensyn til folk, der arbejder i bu-
tik. Efter 3 år med Anna Larsen som kasse-
rer er KFS’s formue vokset til kr. 193.521,50. 
KFS afholder landsstævne i Volleyball med 
16 mix-hold og 3 herrehold. Efter en god af-
tenfest er alle hold, som ikke går videre fra 
de indledende puljer, parate til at stille op i 
en tabeturnering. KFS er repræsenteret ved 
kreds- og landsstævner i badminton, fodbold, 
skydning og volleyball. I badminton kom-
mer spillerne hjem med 1. præmie i Serie 4 
Veteran, Mix-double Veteran 2, herredouble 
Veteran 2 og Mix-double række C. I fodbold 
(sommer) opnår Novo Nordisk 1- præmie i 
Old Boys 11-mands og Veteran 7-mands. KFS 
afholder 5-kamp stævne den 28/3 1998. På 
generalforsamlingen modtager Lene Larsen 
Fair Play Pokalen og sekretær Bente Olsen 
modtager lederpokalen. DFIF’s hæderstegn 
uddeles til Steen Sejling og John Askedal, 
fodbold, og Hugo Ravn, svømning. KFS delta-
ger i kampagnen Vi Cykler til Arbejde, hvor 
hold á 4 personer i 3 uger skal cykle mindst 
halvdelen af dagene. KFS får med forbundets 
hjælp trykt en folder om alle vores tilbud. 
Folderen husstandsomdeles i Kalundborg. 
DFIF præsenterer på et stormøde i efteråret 
oplæg til en hjemmeside. Invitation til Euro 
Festival i 199 i Italien.

1999
KFS fylder 30 år og medlemsbladet fylder 
25 år. KFS afholder kredsstævne i volleyball 
med deltagelse fra Ringsted, Skælskør og 
Kalundborg, og kredsstævne i badminton. 
Ved årets landsstævner er KFS repræsente-
ret i badminton, volleyball og skydning. Føl-
gende kommer hjem med 1. præmier: Novo 
Nordisk Old Boys 5-mands fodbold (vinter), 
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Margit Jacobsen og Erling Madsen Mix-doub-
le Veteran 2, Novo Nordisk 11-mands og Old 
Boys 7-mands fodbold (sommer). På general-
forsamlingen bliver Anders Jensen valgt til 
ny formand for volleyball. KFS’s formue er 
nu på kr. 212.766,68, hvilket til dels skyldes 
kasserer Anna Larsen ihærdige arbejde med 
opkrævning af skyldige kontingenter. Jutta 
Andersen og Kai Madsen deltager i Eurofe-
stival (Skydning) i Italien. Der startes 2 nye 
idrætsaktiviteter skak (der dog ikke bliver til 
noget på grund af manglende deltagelse) og 
kegler. KFS deltager i kampagnen Vi Cykler 
til Arbejde. I DFIF bliver Peder Bisgaard valgt 
som formand og den første kvinde bliver 
valgt ind i DFIF’s ledelse. 

2000:
Der fremsættes forslag om ændring af KFS’s 
brug af svømmehallen til tirsdag aften efter 
kl. 20. Forslaget vedtaget ikke. KFS deltager 
i kredsstævner i badminton, skydning, pe-
tanque, volleyball og fodbold, som KFS selv 
afholder. På generalforsamlingen bliver Ei-
gil Hansen valgt til ny formand for billard. 
KFS-medlemmer kommer hjem med 1. præ-
mier fra følgende DM-stævner: Karin Weeke 
DS, Anette Hallgren/Britt Pedersen DD, Ka-
rin Weeke/Hans Nielsen MD, alle i C-rækken 
i badminton, Niels Jacobsen pistol kl. PD, og 
Novo Nordisk 11-mands fodbold (sommer). 
KFS’s tidligere formand Tage Brostrøm fejrer 
25-års jubilæum som kredsformand. Vi Cyk-
ler til Arbejde 2-24/9 2000. Medlemsbladet, 
som udkom første gang i november 1974, 
bliver på et stortræf udnævnt til Årets Blad 
under DFIF. Der etableres 2 nye petanqueba-
ner på Gisseløre. KFS får ny hjemmeside.

2001:
Der arrangeres orienteringsløb den 7/1 2002. 
KFS afholder 2 landsstævner. Volleyball i 
marts med 4 damehold, 5 herrehold og 24 
mixhold, og udendørs håndbold i septem-
ber med næsten 300 deltagere fordelt på 5 
damehold, 8 Old Girls hold, 6 mix-hold og 
7 Old Boys/Herrehold. På generalforsamlin-

gen fremsættes forslag om en dopingpolitik 
i KFS. Forslaget bliver ikke gennemført.  Der 
kan ikke findes en ny udvalgsformand til Pe-
tanque, men aktiviteten fortsætter alligevel 
på Gisseløre. KFS afholder DM-kvalifikati-
onsstævner i volleyball, billard, badminton, 
kegler og skydning. Ved DM-stævnet i Bad-
minton får KFS-spillere 4 1. præmier, og ved 
DM-stævnet i skydning får 2 KFS-skytter 1. 
præmie. KFS investerer i træningsdragter 
til alle folkevalgte. DFIF indbyder til Firma 
Fiske Festival og Internet Skydning. Vi Cyk-
ler til Arbejde i perioden 3-23)7 2001. Kaj 
Madsen og Jutta Andersen deltager i Euro 
Festival i Riga. DFIF får ny formand Peder 
Bisgaard fra Hillerød. 

2002:
KFS afvikler orienteringsløb i januar på 
Røsnæs med kun 3 deltagere. Efter DM-stæv-
net i badminton kommer KFS-spillere hjem 
med 6 1.præmier. I september afholdes den 
første firmaidrætsfestival i DFIF-regi. Værts-
byen er Kolding og det skønnes at der del-
tog 12–15.000 mennesker, hvoraf ca. 4.000 
deltog i en idrætsaktivitet. Der var mange 
med fra KFS. Ifølge formand Kate Hansens 
beretning et usædvanligt stille år. På Novo 
Nordisk får medarbejderne eget Fritidscen-
ter. Vi deler svømmetid med offentlig åb-
ningstid uden nævneværdige problemer. På 
generalforsamlingen uddeles KFS’s leder-
pokal til Anders Jensen, volleyball, og Ulla 
Rasmussen, der spiller L’Hombre modtager 
KFS’s Fair Play Pokal. Kampagnen Vi Cykler 
til Arbejde flyttes til forårsmånederne april 
og maj. KFS uddanner 2 kegle-instruktører.

2003:
KFS afholder DM-kvalifikationsstævner i bil-
lard, kegler og badminton. KFS starter Bow-
ling i Elmegade. På generalforsamlingen 
bliver Bjarne Timm valgt som kasserer. Carl 
Lund trækker sig som redaktør af bladet – 
og formanden/kvinden Kate Hansen overta-
ger midlertidigt jobbet. Ole Olesen trækker 
sig fra posten som fodboldudvalgsformand. 

Bent Hansen, som spiller badminton, tilde-
les Fair Play Pokalen. Kontingentet sættes 
op til kr. 300/kr. 150. Den afgående redaktør 
Carl Lund tildeles DFIF’s hæderstegn. Efter 
DM-stævnet i badminton kommer spillerne 
hjem med 3 1.præmier og efter DM-stævnet 
i Billard Gruppe C kommer holdet bestå-
ende af Mogens Madsen, Mogens Godsk og 
Jesper Sørensen hjem med en 1.præmie. På 
formandsmødet i DFIF forkastes et forslag 
om navneændring. Jutta Andersen og Kaj 
Madsen deltager i Euro Festival. Sidst på året 
opslås en stillingsannonce efter en ny for-
mand, da Kate Hansen har meddelt hendes 
afgang.
  
2004:
KFS afholder DM-kvalifikationsstævner vin-
ter i badminton, billard og kegler. Derud-
over deltager KFS i fodbold, skydning og 
volleyball. Søren Jensen bliver på generalfor-
samlingen valgt som ny formand.  Afgående 
formand Kate Hansen tildeles DFIF’s hæder-
stegn. Kontingentet sættes op til kr. 310,00/
kr. 155,00. Lederpokalen tildeles Kaj Mad-
sen. Der kommer 2 nye idrætsaktiviteter 
til: Windsurfing, der bliver lukket ned igen 
samme år på grund af ringe tilslutning og 
stavgang. Petanque-spillerne flytter aktivite-
ten til Ellingelund, idet antallet af baner på 
Gisseløre er for lille. Efter DM-stævnet i bad-
minton kommer Tina Sid og Marianne Ny-
gaard hjem som DM-vindere i DameDouble.  
Om sommeren arrangerer KFS i samarbejde 
med Slagelse Firma Sport DM-kvalifikations-
stævne i skydning på banerne ved Madesø. 
Novo Nordisk Old Boys 7-mands fodbold vin-
der DM-stævnet.

2005:
KFS afholder DM-kvalifikationsstævne i 
kegler og billard. DFIF inviterer til den før-
ste Firmaidræts Festival i Aalborg. På gene-
ralforsamlingen vælges Georg Hansen som 
kasserer og Jan Frank Jensen vælges som for-
mand for fodboldudvalget. Tina Sid tildeles 
lederpokalen. Ved DM-stævnet i badminton 

er der 1.præmie til Sus Hansen/Jan Mårten-
sen, MD, række C, Lars Hansen/Jan Mårten-
sen, HD, række B, Margit Madsen/Bent Han-
sen, MD Veteran2, Lars Rosenløv/Michael 
Helledie, HD Vetran 2, og Tina Sid/Kurt Pe-
tersen, MD Veteran 3. Det bliver muligt at få 
bladet elektronisk. Vild med Dans er oppe 
i tiden pga. tv-programmet. KFS følger ide-
en op og tilbyder aktiviteten med stor suc-
ces med tidligere formand Kate Hansen som 
”styrmand”.  DFIF vedtager på repræsentant-
skabsmødet i efteråret at der fremadrettet er 
fri tilmelding til DM-stævnerne.

2006:
KFS afholder i marts landsstævne i vol-
leyball med 3 damehold, 4 herrehold og 
18 mixhold. KFS genindfører diæter til del-
tagerne i DM-stævner. Kalundborghallerne 
bliver renoveret, hvilket går hårdt ud over 
de tider som Volley og Badminton har til 
rådighed. Foreningen føler at de andre bru-
gere af hallen bliver forfordelt i forhold til 
foreningens medlemmer. Det er året op til 
kommunesammenlægningen og meget af 
bestyrelsens arbejde går med møder om-
kring et fælles idrætsråd. Der kunne ikke 
skabes enighed – Høng Idrætsforening træk-
ker sig – og alle planer om et fælles råd 
falder til jorden. Næstformand Svend Aage 
Berg skriver i medlemsbladet hans tanker 
om kommunesammenlægningens betyd-
ning for KFS. DFIF sætter fokus på kvinder i 
ledelsen. Indbydelse til European Company 
Sports Games 2007, der afholdes i Aalborg, 
DK. KFS deltager i kredsstævner i bowling og 
kegler. Opkrævning af kontingent overgår 
fra girokort til almindelig fakturering. KFS’s 
svømmeudvalg får ros fra et medlem m/fa-
milie via et indlæg i medlemsbladet. Kate 
Hansen bliver officielt udnævnt til ansvars-
havende redaktør.

2007:
KFS får en hjemmeside og alle udvalgsfor-
mænd kan kontaktes på nye e-mail adresser. 
KFS tilbyder 12 forskellige aktiviteter. KFS 
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og DFIF afholder i fællesskab Futsal-stæv-
ne med 16 deltagende hold den 21/1 2007. 
Regnskabet for 2006 udviser en formue på 
kr. 163.888,42. Kontingentet hæves til kr. 
330/kr. 165. Billard afholder kredsstævne og 
senere deltager et 3-mands hold i DM-stæv-
net. Kassererarbejdet omstruktureres, idet 
Flemming B. Gede på en ekstraordinær ge-
neralforsamling vælges til kasserer og Georg 
Hansen ansættes som forretningsfører. Ny 
kampagne fra forbundet ”Gang i Arbejds-
pladsen”. 3 KFS-hold (mix) deltager i lands-
stævnet i volleyball. Det er svært at skaffe 
stof til bladet og der bliver sprunget en ud-
givelse over. Stavgang og vandring får flere 
medlemmer og udvalget får hjælp fra Hans 
Lund. KFS efterlyser en næstformand uden 
resultat. Ved årets banefordeling bliver børn 
og unge tildelt de bedste haltider. KFS kan 
som det tidligste få baner fra kl. 19.00, og vo-
res svømmetid kl. 17-19 må vi dele med an-
dre svømmere. Trods dette indbyder KFS til 
den første Stilleaften i svømmehallen. DFIF 
sætter mere fokus på virksomhederne. Efter 
sommerens landsstævne i fodbold kommer 
Novo Nordisk Super Old Boys 7-mands hold 
hjem med en 1. præmie.

2008:
KFS indbyder til kredsstævner vinter i vol-
leyball, billard, badminton og skydning. Om 
sommeren indbyder vi også til kredsstævne 
i fodbold. DFIF’s formand Peder Bisgaard har 
et indlæg i medlemsbladet pga. formand Sø-
ren Jensens tidligere indlæg om DFIF’s fokus 
på virksomhederne. KFS har en sund økono-
mi og regnskabet for 2007 balancerer med et 
overskud på kr. 67.377,15 og en egenkapital 
på kr. 302.065,57. På generalforsamlingen 
stopper formand Søren Jensen pga. meget 
arbejde. Der kan ikke findes en ny formand 
og bestyrelsen får mandat til at forsætte 
uden formand. I juni må KFS således udgive 
et blad uden en leder fra en siddende for-
mand. KFS indkalder til medlemsmøde den 
11/6 2008 på Kalundborg Bowling Center. 
Bjarne Qvist indstilles til formand og Søren 

Gyde Poulsen til næstformand. Begge væl-
ges på en ekstraordinær generalforsamling 
den 2/10 2008 indkaldt med samme formål. 
DFIF’s repræsentantskabsmøde i Middelfart 
beslutter, at kredsene ikke modtager tilskud 
efter 31. december 2009 og derefter afløses 
af regioner. KFS og de øvrige 6 foreninger 
i kredsen fortsætter samarbejdet som en 
”ERFA-gruppe”.  KFS er repræsenteret ved 
landsstævner i volleyball og fodbold. Novo 
Nordisk Old Boys kommer hjem med en 1. 
præmie. KFS afholder Visionært strategise-
minar for alle folkevalgte i samarbejde med 
konsulent Sanni Kalkerup. Seminaret ud-
munder i vores nye vision: Vi er en ansvar-
lig forening, der med stort engagement og i 
dialog med vores medlemmer og omverden, 
danner et rummeligt fællesskab. Svømme-
hallen er blevet renoveret og svømning kan 
først starte sæsonen den 14/11 2008.

2009:
KFS indbyder igen til kredsstævne i vol-
leyball og billard. KFS afholder i marts 
landsstævne i volleyball med deltagelse af 9 
mixhold. Debat om afholdelse af 40 års jubi-
læum. Bestyrelsen beslutter, at det udskydes 
til vi kan fejre 50-års jubilæum. Stavgang og 
vandring har ingen medlemmer og aktivite-
ten stopper. Formand Bjarne Quist og næst-
formand Søren Gyde Poulsen udarbejder en 
foreningshåndbog for KFS. Hertil yder kon-
sulent Sannie Kalkerup et stort bidrag. KFS’s 
medlemsblad ændrer udgivelsestermin og 
udgives fremover 4 gange/år.

2010:
Det er ikke længere et krav fra forbundets 
side at have deltaget i et kredsstævne for at 
deltage i et DM. Vestsjællands Kredsen ind-
byder for sidste gang til kredsstævne vinter 
i badminton, billard, fodbold, skydning og 
volleyball. Søren Gyde Poulsen bliver valgt 
til ny formand på generalforsamlingen. Det 
lykkes ikke at besætte næstformandsposten. 
Bestyrelsen arbejder selv på at finde en ny. 
KFS får nye vedtægter. KFS bladet får farve-

billeder. Zumba starter op med Tina Sid som 
formand. KFS deltager på sundhedsmessen 
i Kalundborg Hallerne. Påskønnelse fra Ka-
lundborg Kommune til Novo Nordisk for 
fodbold mesterskab.

2011:
På generalforsamlingen vælges Kirsten Feve-
ile Pedersen til næstformand. Ingen ønsker 
at stille op til valg som formand for zumba-, 
fodbold- og badmintonudvalgene. Bestyrel-
sen får bemyndigelse til at besætte disse 
poster efterfølgende. KFS gennemfører et 
foreningsudviklingsforløb i samarbejde med 
konsulent Sannie Kalkerup. 

2012: 
KFS deltager igen på sundhedsmessen i 
Kalundborg Hallerne. Problemer med at 
holde gang i Zumba, hvor der mangler in-
struktør.  Fodboldformand trækker sig. Erik 
Olsen køre udvalget videre og derefter væl-
ges Troels Henriksen til formand.  10 hold 
i vinter-turneringen, hvoraf 7 gerne vil til 
DM-stævne. 
Problemer med at finde en ny formand til 
Badminton. Bestyrelsen er enige om, at vi 
ikke stopper med badminton og Bente søger 
haltider til næste sæson. Mads Amsen går 
ind og overtager udvalget. 2 hold deltager i 
Billard DM-stævne i D-rækken. I skydeafde-
lingen giver Politiets kontrol af våbenskabe 
problemer og bøder til KFS. Svømmeafdelin-
gen har 320 medlemmer.

2013:
L’hombre formand Bjarne Elmue fejrer ak-
tivitetens 25-års jubilæum. Fodbold afvikler 
en god indendørs sæson med nye vindere = 
Shipping DK. Starter udendørs sæson på Gis-
seløre med 11 hold i alt, heraf 1 mix-hold. 
Mange afbud i sommersæsonen. Vinder i 
A-rækken bliver Novo Nordisk Senior og i 
B-rækken Sct. Olai Kirkegård. Skydning har 
fået nyrenoverede lokaler, og brugerne stod 
for renoveringen. Volleyball: ca. 25 spillere, 
der bare møde bare op og så dannes hol-

dene (2-3 stk.) Billard: 8 spillere deltager i 
DM-stævnet.

2014:
Kun få hold tilmeldt til fodbold. Dog fine 
resultater i Firmaidræt Open (begge hold 
fra Novo Nordisk). Facebook gør sit indtog i 
KFS efter fremsynet initiativ fra Troels Hen-
riksen, fodboldudvalget. L’hombre arrange-
rer turnering med 41 deltagere i Aktivitets 
Center, og deltagere fra flere L’hombre klub-
ber på Sjælland. Svømning har forsat et flot 
medlemstal og Juleafslutningen er et hit. 
KFS får fremstillet mønt til garderobeskabe 
i svømmehallen. Vestsjællands Kredsen op-
hører og KFS modtager ca. kr. 18.000 efter 
udlodning af kredsens formue.

2015:
Billard indfører humoristisk indslag under 
spil, hvis deltager er overdreven heldig med 
stød, må der klemmes på grisen som så gi-
ver lyd og gør opmærksom på overdrevet 
held. KFS-bladets fremtid drøftes på gene-
ralforsamling. Selvom fodbold havde dårlig 
sæson, var der 4 hold der deltog ved Firma 
Idræt Open og det resulterede i 2 guldme-
daljer. 

2016:
Ingen udendørs fodboldturnering i år pga. 
for lille tilslutning. Svømning 300 medlem-
mer og der er ny julemand til årets juleaf-
slutning. Skydning 7 medlemmer.  F o r -
mand Søren Gyde Poulsen oplyser, at det er 
hans sidste periode. Fodbold arrangerer Cup 
turnering.

2017:
DFIF’s Hæderstegn uddeles til 7 bestyrelses-
medlemmer i KFS. Der forsøges med Rigti-
ge mænd arrangement. Der skal findes ny 
næstformand da Kirsten Feveile Pedersen 
stopper. I L’hombre afdeling belønnes Gre-
the Trebbien for 30 års medlemskab.
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Kalundborg Firma Sport er en rigtig god og 
alsidig forening at være medlem af og tak 
for det.
Når kontingentet er betalt, kan man deltage 
i alle foreningens aktiviteter, stort set uden 
ekstrabetaling.

At deltage i sport kræver en vis grad af fy-
sisk formåen og her kan foreningen tilbyde 
noget for enhver, også i takt med alderen. 
Man kan langsomt, efter behov, trappe ned 
på aktiviteterne og stadig være med i fælles-
skabet.

Jeg har i rigtig mange år med stor glæde 
været medlem af Kalundborg Firma Sport. 
Såvel ved deltagelse i de sportslige aktivite-
ter, som i bestyrelsesarbejdet, har jeg haft 
kontakt med mange mennesker og opnået 
et stort godt netværk. 

Som aktiv har jeg spillet fodbold, badmin-
ton, petanque og billard. For nærværende 
må jeg klare mig med billard, hvor jeg har 
deltaget lige fra starten og nu i en del år, 
med stor fornøjelse har fungeret som akti-
vitetsleder. 

Antallet af billardspillere har været meget 
stabilt lige fra starten i 1984. At vi kan til-
byde aktiviteten kan vi takke Kalundborg 

Billardklub for, som velvilligt, mod betaling, 
har stillet deres dejlige faciliteter til rådig-
hed tirsdag aften.

Tidligere har vi deltaget i kredsstævner og 
landsmesterskaber, men de senere år har 
der ikke været interesse for kampe uden 
for huset. De interne turneringer i kegler 
og skomager er imidlertid meget populære 
og alle kæmper det bedste de har lært. Der 
beregnes hvert år et handicap og dette han-
dicap har (mærkeligt nok) en tendens til af 
blive mindre med årene.

Kalundborg er kendt for at have et rigt og 
aktivet foreningsliv. Der etableres stadig nye 
foreninger med et stort udbud af aktiviteter 
og tilbud til medlemmerne.

Kalundborg Firma Sport har således flere og 
flere konkurrenter og det er naturligvis en 
stor opgave at bibeholde det store medlems-
tal. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at 
interessen for motion og sport ændrer sig og 
der oprettes stadig nye aktiviteter.

Hjertelig tillykke og tak for de første 50 år.

Eigil

Tak til Kalundborg Firma Sport

2018:
KFS får nye bestyrelsesmedlemmer på gene-
ralforsamlingen. Søren Gyde Poulsen stop-
per som formand og erstattes af Bjarne K. 
Pedersen. Ny næstformand bliver Niels-Ole 
Andreasen og der bliver valgt en bestyrelses-

suppleant Marianne Rasmussen. Kontingen-
tet hæves for første gang i 10 år til kr. 350/kr. 
175. Persondataforordningen træder i kraft. 
KFS lægger information om vores behand-
ling af personoplysninger på hjemmesiden.

Tage Brostrøm (tidligere formand).
Æresmedlem i 1989.
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Bestyrelsen 2018

kalundborg firma sport

Stående bagerst fra venstre: 
Arne Bang Pedersen, Flemming Gede, Niels-Ole Andreasen, Bjarne Elmue og Bent Pedersen.

Midterste række fra venstre: Søren Gyde Poulsen (afg. Formand) Anders Jensen, 
Georg Hansen, Preben W. Larsen og Søren Jensen,

Forrest: Bente Olsen, Eigil Hansen, Bjarne Kure Pedersen (nyvalgt formand) 
og Marianne Rasmussen (suppleant).

På billedet mangler Jan Sonne og Kate Hansen (tog billedet).

Returneres ved varig adresseændring

KALUNDBORG 
FIRMA SPORT


