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Formanden har ordet

Så skal vi i gang med årets sidste blad�
Vi har i bestyrelsen drøftet fremtiden for vores 
blad� 
Vores nuværende redaktør Kate Hansen har 
efter mange års engageret arbejde valgt, at 
stoppe� Det er så meget relevant, at vi har drøf-
te bladets fremtid� 

Der er ingen der har meldt sig, som ny redak-
tør� Det kunne så også med til, at bladet kunne 
lukke ned� Stemning i bestyrelsen var ikke til, at 
det var nogen god ide� Derfor har jeg valgt, at 
overtage pladsen, som redaktør ved siden af 
formandsposten�

Vi bruger ret mange penge på porto, så vi vil 
fremover prøve, hvor det er muligt, at fordele 
bladene i de afdelinger, hvor aktiviteten er� 

Covid19 har jo gjort mange ting anderledes i 
år. I de fleste af vores udvalg er vi dog kommet 
rimelig godt i gang, men nogle har dog valgt at 
lukke kortvarigt ned igen, men vi håber på at 
Covid19 kommer under kontrol igen og at vi 
kan starte alle kategorierne op�

Svømmeafdelingen har ikke helt den samme 
tilslutning i år, men vi håber på, at de enten i 

løbet af foråret eller næste sæson er tilbage på 
fuld styrke� 

Jeg vil lige i forbindelse med ovennævnte 
fremhæve et nyt medlem: Leif, han har for-
stået, at udnytte (positivt ment) vores system� 
Leif spiller L’hombre mandag formiddag, Bil-
lard tirsdag, Bowling om onsdagen og svøm-
mer fredag� Hvis han kan nå det, så efter bil-
lard tirsdag aften, så skynder Leif at køre til 
Dagcentret på Esbern  Snaresvej, så kan han 
lige nå at komme til L’hombre tirsdag aften 
også, FLOT ! 

Bowling centret er solgt og vi venter spændt 
på, hvad der kommer til, at ske� Vi vil meget 
gerne fastholde denne aktivitet også�

Georg Hansen vores meget erfarende regn-
skabsfører, har valgt at takke af� 
MEN her har vi været heldige!! Ulla Sørensen 
har valgt at modtage udfordringen og det er 
vi meget glade for� Vi ser frem til, at skulle 
samarbejde med Ulla� Flere af Jer kender nok 
Ulla� Ulla har været aktiv både i badminton og 
svømning og nuværende er Ulla aktiv i vores 
Friluftsafdeling� VELKOMMEN til Ulla
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badmintonudvalget

Der er i år omkring 32 tilmeldte til at spille bad-
minton i KFS� 

Trods Corona er det stadig en mulighed at 
tilmelde sig denne dejlige sport, hvor man får 
rørt sig og samtidig har det sjovt� 

Det er ikke mange vi er til denne sportsgren, 
vi kunne godt tænke os at se flere. Vores øn-
ske er at vi på et tidspunkt kan arrangere et 
stævne, forhåbentlig næste efterår, men det 
forudsætter, at der kommer flere tilmeldte til 
badminton� 

Der er p�t� en ledig bane i Kalundborg-hallen 
om tirsdagen i tidsrummet 19-20�

Som alle andre steder, skal man tage hensyn 

til hinanden� Man kan p�t� stadig klæde om og 
bade i hallen, i det omfang Corona-situationen 
tillader� Men ellers må man klæde om hjem-
mefra�
Måske julegaven i år til ægtefællen/kæresten/
børnene skal være en badmintonketcher! 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår med ønsket om at se Jer i det nye 
år� 

Pas på Jer selv og hinanden

Venlige hilsener 
Arne & Kirsten

bowling

Vi er kommet godt fra start med Bowling trods 
corona� Vi startede med at Henrik Pedersen 
lavede rekord i Starbowl med 239 point� Efter 
stramninger på corona reglerne har vi ændret 
en smule på den måde vi færdes i Bowling 
center på� Vi skal bære mundbind når vi kom-
mer ind i Bowling center til vi er på de baner 
vi skal spille på, og holder den afstand vi skal 
have mellem spillerne. Det fungere meget fint 
efter de nye regler� 

Star Bowl er blevet solgt og vi ved endnu ikke 
om de nye ejer fortsætter med Bowling, så når 
vi ved mere vil vi lave en aftale med den nye 
ejer hvis der fortsat er Bowling ellers vil vi se 
på evt� andre muligheder�

Hilsen
Henrik
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Sæsonen startede igen sidst i september med 
en fornuftig tilslutning af tidligere spillere� Des-
værre er vi ramt af mange aflysninger grundet 
at Kalundborg hal 1 anvendes til mange aktivi-
teter i de her Covid-19 tider�

Mandag den 26� oktober blev vi ramt af nye re-
striktioner, da forsamlingsloftet blev reduceret 
fra 50 til 10 personer� Det betyder i praksis, at 
vi ikke kan spille normalt volley med 2 hold på 
hver 6 personer�

Vi prøver indtil videre at planlægge efter, at der 
maksimalt kommer 10 personer, mens disse 
restriktioner gælder�

Som en konsekvens af dette er der flere spille-
re, der har valgt at springe over i år�

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

Volleyballudvalget

Volleyball

1.  Hvis du vinder - husk at råbe nedsættende efter modstanderne...
2. Hvis du taber - tæv dem...
3. Hvis du har en dårlig dag - er det dommeren der er idiot....
4. Husk at lytte til tilskuerne - de er altid de klogeste...
5. Husk at træne HVER dag - og HELE weekenden, 
 sport kommer før familie...
6. Husk at jo flere reklamer du har på tøjet - jo mere kommer du i TV...
7. Husk at professionelle blot er heldige, langtidsledige
 eller har gode forbindelser...
8. HUSK! Tab og vind med samme sind - sådan da...

regler for sportsfolk
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på tur med søren
Hvorfor begyndte vi at vandre i firmasportregi?  
Jo, som nye i Kalundborg  gav det  os chancen  
for at udvide vort kendskab til byen,  og sam-
tidig  kombinere det  med motion, frisk luft og 
muligheden for at etablere et socialt netværk�
Gennem de seneste 2  år har vi så haft fornø-
jelsen af at vandre med Søren som guide og 
set  Kalundborg med opland på en spændende 
og  lidt anden måde�

I begyndelsen var der fast startsted ved Gis-
seløre, og turene blev tilrettelagt så vi gik rund-
ture på 5-7 km og undervejs fik noget historie 
om byen, det er jo sjovt at gå i et område og så 
få fortællingen om at her lå tidligere en cam-
pingplads, historier om forlystelsesstedet på 
Møllebakken eller hvad der gemmer sig under 
jorden på arealet op til Højbyen�

Gennem det seneste år har turene så ændret 
sig til at være længere 10 – 15 km�, med va-
rierende startsted og som oftest i den helt 
fantastiske natur der er at finde i Kalundborg 
Kommune� 

På turene er vi som oftest mellem 3 og 8 van-
drere, så der er plads til flere.  Der et dejligt 
socialt samvær, og snakken går på kryds og 
tværs�  Undervejs spiser  vi  vore medbragte 
madpakker, og det er helt vidunderligt at sidde 
på en bænk eller træstub med udsigt til skov, 
hav, by eller sågar Samsø og Storebæltsbroen�  
Det er endda lykkedes Søren at overraske os 
med varme røde pølser på en regnvejrstung  
vandring  på Røsnæs�  Når vi kommer tilbage 
til startstedet står den på kaffe/te og selvføl-
gelig en obligatorisk småkage

Vi har naturligvis nogle favoritområder  hvor 
vi også søger hen på andre tidspunkter, især 
Røsnæs, Asnæs Forskov og rundt Skarresø er 
dejlige steder  der varmt kan anbefales

Vandring gør én glad, og du kommer i godt 
humør, prøv det selv, alle ture slås op på Fir-
masportens facebookside i gruppen Friluftsliv�

Vi glæder os til også at se dig på en af de kom-
mende ture, du møder bare op på det angivne 
sted og tidspunkt, men pas på det er stærkt 
vanedannende�

Vivian og Glyn
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”Vi skal stå sammen og holde afstand”
Sådan sagde vores statsminister, da hun 11� 
marts 2020 lukkede landet ned�
Siden den dag har samfundet ændret sig mar-
kant på næsten alle fronter� Det gælder for 
vores hjemmeliv, arbejdspladser, venskaber, 
idræt og motion, samt i mange andre relatio-
ner i dagligdagen�  

Kalundborg Firma Sport og hele foreningslivet 
mærker på tæt hold myndighedernes restrik-
tioner til håndtering af det stigende Corona 
smittetryk� Restriktioner og retningslinjer, som 
kræver, at vi justerer og nytænker således, at 
vi stadig kan omgås hinanden i de enkelte af-
delinger�   

Svømmeafdelingen var ellers kommet rigtigt 
fornuftigt fra start� Retningslinjer for adgang 
til og brug af svømmehallen, udarbejdet af 
Kalundborg Hallerne iht� myndighedernes re-
striktioner fungerede fint. Alle medlemmerne 
var meget positive og rigtig glade for at kunne 
komme i vandet igen�

I efterårsferien uge 42, var der som i tidligere 
sæsoner lukket for svømning� Det kom dog 
noget bag på os da vi erfarede, at der også var 
aflyst i uge 41. Kalundborg Hallerne havde ind-
draget vor svømmetid til fordel for en udenbys 
svømmeklubs træning� Det synes vi absolut 
ikke er i orden� Det må da være muligt at til-
rettelægge lignende tiltag udenfor klubbernes 
svømmetid�

Det gik herefter helt som planlagt indtil den 
23� oktober, hvor seneste udspil fra regeringen 
blev modtaget�

Et helt enigt svømmeudvalg besluttede, på 
baggrund af de nye restriktioner, at lukke akti-
viteten ned i 4 uger� De 4 uger er gældende til 
og med søndag den 22� november 2020�

Den 29� oktober udsendte svømmeafdelingen 
et nyhedsbrev til medlemmerne via Mail og på 
Facebook vedr� nedlukningen� Vi ville gerne, at 
det skulle have været anderledes, men vurde-
rede, at det var det bedste, vi kunne gøre i den-
ne kritiske situation� 

Om perioden skal forlænges yderligere, ser vi 
på, når vi kommer nogle uger frem�
En mulig opstart er foreløbig sat til fredag den 
27� november 2020� Meddelelse herom vil til-
gå medlemmerne via Mail, på Facebook og på 
KFS hjemmeside�  

Der vil ikke i perioden 2020 – 2021 blive udle-
veret ”hvide armbånd”�

De medlemmer som endnu ikke har fået af-
leveret armbåndene fra sidste sæson, kan nå 
det endnu. I skal aflevere dem i receptionen i 
svømmehallen med jeres navn og adresse�

Hvis I skynder jer lidt. kan I spare kr. 50,- for 
hver manglende aflevering😊

NB.: Orientering vedr. gældende regler kan fin-
des på: https://coronasmitte�dk/overblik

På svømmeudvalgets vegne
Jan Sonne

svømmeafdelingen 
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Der var engang... 
sådan begynder alle eventyr
Mit eventyr begynder i 1977, hvor jeg blev valgt 
som kasserer i firmasporten.

Efter 2 år på denne post, valgte Tage at stoppe 
som formand, da Lissi og han var flyttet til Sla-
gelse og jeg blev ny formand�

Jeg var formand i 14 år afbrudt af 2 år, hvor jeg 
læste bankskole�

Jeg er stadig i bestyrelsen, men nu som redak-
tør�

Til generalforsamlingen i 2021 
stopper jeg i Kalundborg Firma Sport�

Der er sket mange spændende ting i 
de mange år, men desværre også 
det, som næsten alle foreninger 
oplever, nemlig nedgang i 
antal af medlemmer�

Svømning er på nuvæ-
rende vores største
aktivitet, men det er 
jo også svært, når 
vi kommer ind i de

tilstande, som hele verden er i nu� Vi håber 
snart vi kommer videre, for alle er trætte af alle 
forbuddene�

Bestyrelsen har næsten alle siddet i mange år, 
men er meget trofaste overfor KFS�

Det har været nogle rigtig gode år for mig og 
nu har Georg passet regnskabet i mange år, så 
han vælger også at stoppe til generalforsam-
lingen� 

Nu skal vi være pensionister og gå lidt flere 
ture med vores hund, og det er vi sikre på, den 
ikke har noget imod�

Jeg har oplevet den store ære at blive udnævnt 
til Æresmedlem, hvilket jeg er meget stolt over�
Jeg ønsker KFS alt godt fremover og håber 
medlemmerne vil bakke op om Kalundborg 
Firma Sport�                                 

 KATE HANSEN

Dengang 

jeg blev født 

var alt 

anderledes...
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Denne her corona virus giver problemer man-
ge steder� Naturligvis især for dem der er smit-
tet, eller tilhører en risikogruppe, hvor det kan 
være yderst farligt at få virussen�

I den forbindelse kan det være småting vi an-
dre har af problemer med restriktioner�
Men ihhh, hvor vi alle glæder os til at corona 
forsvinder, eller vi kan blive vaccineret�
I l´hombre afdelingen mærker vi naturligvis 
også corona i det små�

Der er et par stykker af spillerne som slet ikke 
kommer og spiller, fordi de selv, eller nogen i 
familien er i risikogruppen�
Og så skal vi huske mundbind eller visir når vi 
kommer og går igennem hele aktivitetscentret, 
til vi når lokalet hvor vi skal spille� Hvis man da 
ellers kan finde vej, for bruger man briller vil de 
dugge, og man kan intet se�

Man kan så bruge sin gps på telefonen� Husk 
at slå lyden til� Så vil den fortælle vejen, nogen-
lunde sådan her: Om 10 meter skal du dreje til 
højre, og så er du kommet til dit bestemmel-
sessted� På den måde kan man komme til kort 
uden kort�

Om mandagen er der ingen problemer med at 
vi ikke må samles mere end 10 personer, for 
om mandagen er vi højst 9 spillere�
Om tirsdagen er vi flere end 10 spillere. Et sted 
mellem 10 og 16� Men der hvor vi spiller er 
lokalet delt op i 2 sektioner, så vi deler os i 2 
sektioner�

Men der er da også sket andet end corona� For 
ex� er Keld blevet 90 år�
Når Keld spiller kan man overhovedet ikke 
mærke Kelds alder� Keld spiller som en på 87� 
Nej, spøg til side� For mig er Keld et levende 
bevis på at det gælder om at motionere sin 
hjerne, ligesom sin krop�

Og noget af den bedste motion til hjernen er, 
efter min overbevisning, at spille l´hombre� Der 
er selvfølgelig også andre ting der kan hjælpe, 
såsom at lære fremmede sprog, løse kryds og 
tværs eller spille andre kortspil end l´hombre�
Men i den forbindelse vil jeg gøre opmærksom 
på hvad en klog mand har sagt (og der er altså 
ikke mig, jeg gentager det bare): L´hombre er 
mere udfordrende end Whist, og sjovere end 
Bridge� 

Så sandt, så sandt
Og skal vi så lige have stillingen inden de 2 sid-
ste spilleaftener i denne turnering:

1: Søren Modin med 404 points, 2: Georg Han-
sen med 333 points, og endelig 3: Bjarne El-
mue med 331 points� Solomester er for tiden: 
Bjarne Elmue med 45 soloer� Lige efter er Ge-
org Hansen med 40 soloer�

Men der er stadig 2 spilleaftener tilbage af 
denne turnering, så intet er afgjort�

Den 15� december skal vi holde vores årlige ju-
leafslutning (Ja vi holder kun 1 juleafslutning 
om året)�

Vi skal have dejlig mad, og derefter spille 
l´hombre� Denne aften spiller vi ikke den sæd-
vanlige l´hombre, men Andalusisk L´hombre�

Jeg håber vi skal have dejlig mad� Jeg har 
spurgt medlemmerne om de selv, eller nogen 
de kendte, kunne levere lidt dejlig mad�

Medlemmerne har ikke ligefrem stået i kø� 
Men Lis har dog lovet at stå for den indleden-
de sildemad, og en smørrebrøds leverandør vil 
stå for et par stykker smørrebrød eller 3�

l’hombre
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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

Ingen har meldt sig til at lave risalamande, så 
den hænger jeg nok på. Men der findes sikkert 
en opskrift et eller andet sted som jeg kan prø-
ve� Så må vi håbe at det er en god og velsma-
gende opskrift jeg finder.

Nogen vil selvfølgelig påstå, at jeg kan da bare 
prøve at lave en portion derhjemme og servere 
for min familie!!!!
Hvorfor i al verden skal min stakkels familie ro-
des ind i det� Tænk nu hvis risalamanden sma-
ger ad …… til� Det kan jeg ikke byde familien�

Dette her blad udkommer lige før jul� Så det 
må være passende at ønske alle læsere af det-
te udmærkede blad:

En rigtig glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår med corona vaccine.

Og husk så: 
L´hombre, motion for hjerne og smilebånd.

Bjarne Elmue
Kontakt: Se bagsiden af dette blad
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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 Marianne Rasmussen, Bredekilde 102, 4400 Kalundborg
mr2210@gmail.com

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 2020:

Billardudvalg:
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

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
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