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Velkommen til sæson 2021/2022. Vi er glade for at 

være tilbage i fuld styrke – og så endda med 2 nye 

aktiviteter Padel og Kom i Form. Alle aktiviteterne 

starter i september. Som altid kan du læse mere 

om de enkelte aktiveter på vores hjemmeside 

KalundborgFirmaSport 

Du tilmelder dig til ved at møde op på aktiviteten. 

Udskriv gerne tilmeldingsblanketten fra vores 

hjemmeside og medbring den første gang du 

deltager. 

Husk, at et medlemsskab giver adgang til alle 

foreningens aktiviteter. 

I følge de nuværende retningslinjer om Corona, så 

vil alle restriktioner ophøre 1. september indenfor 

sport og fritidsaktiviteter. 

Generelt om Kalundborg Firma Sport 
Man betaler kun èt kontingent for at kunne deltage 
i alle aktiviteter. Deltager du i Padel og Bowling, 
skal du udover kontingentet betale et banetillæg.  

Selv om du ikke er ansat i et firma er du stadig 
velkommen hos os. 
Kontingent er for voksne kr. 350,00/år 
Pensionister og efterlønnere kr. 175,00/år 
Børn kr. 175,00/år 
 

Husk, at vi har generalforsamling d. 11. august 

2021, kl. 19.00, i Tømmeruphallen. Vi indleder 

generalforsamlingen med spisning kl. 18.00. 

Du kan læse dagsorden mm. på hjemmesiden. 

 
Yderligere oplysninger kan også fås hos vores 
formand: Bjarne Kure Pedersen, Tlf: 51 86 88 38. 
 
Hvis du har forslag til nye initiativer eller selv har 
lyst til at være en aktiv del af bestyrelsen i 
Kalundborg Firma Sport, så mød op ved 
generalforsamlingen. 
 

 

Kort præsentation af KFS’s aktiviteter 
 

Padel 

Padel, tidligere kaldet padel tennis, er en sport, der 

bedst beskrives som 50% af det bedste fra andre 

ketcher – og batsportsgrene og 50% sjov, 

adrenalin, makkerskab og hyggeligt samvær. 

Sporten er let at komme i gang med og appellerer 

derfor til en bred gruppe af udøvere (unge, ældre, 

uøvede og handicappede). 

Padelfun4all har indrettet indendørs Padel baner i 
Kalundborg i en af de store gamle Carmen  haller. 
Det er et center med 5 x double baner. 

Kalundborg Firma Sport har indgået en aftale med 
Padelfun4all om at leje 2 baner mandage kl. 16.00 
– 18.00. 

Der vil ud over kontingent til Kalundborg Firma 
Sport skulle betales banegebyr på kr. 175/måned. 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 
Anders Jensen på tlf: 30 77 52 63 
 

Kom i Form 

Har coronaen sat sit spor på dig? Så har du her 

mulighed for at gøre noget ved det. Kom i Form er 

for mænd og kvinder i alle aldersgrupper. Timen vil 

indeholde opvarmning, kondition, styrke af de 

store muskler, arme ben, ryg og maven, til slut 

udstrækning med dejlig musik.  

Tilmeld dig, og du er allerede igang med at komme 

i dit livs form. 

Aktiviteten foregår onsdage kl. 16.00-17.00 i 
Kalundborg Hal 1. Instruktør Gretha Andersen 
 

Billard 

Billard er en dejlig vinterbeskæftigelse, hvor alle 

kan deltage, såvel begyndere som øvede. Alt efter 

 

http://www.kalundborgfirmasport.dk/


 
 

dygtighed bliver man hvert år tildelt et handicap, 

som giver alle lige chancer for at vinde. At være i 

god form er ingen betingelse, men særdeles 

gavnligt, især ved deltagelse i turneringer. Der 

spilles om tirsdagen, kl. 17.30-21.00 i Kalundborg 

Billardklubs lokaler i Tømmeruphallen.  

 

Bowling 
Hvorfor kun spille bowling i festligt lag, når du kan 
dyrke denne sportsgren fast i Kalundborg 
Firmasport. Da vores lokale bowlingcenter er 
lukket, har vi besluttet at vi stadig spiller om 
onsdagen men nu i Holbæk Bowlingcenter.  
Ud over kontingent til KFS, skal der betales et 
banegebyr på kr. 300,00/sæson. 
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 
Henrik Lund Pedersen på tlf: 21 36 17 15 
 

L’Hombre 

Dette herlige kortspil spilles hver mandag 

formiddag fra kl. 10.00-13.00, samt tirsdag aften 

fra kl. 19.00-22.00, i Aktivitetscenter Munkesøen. 

Så kan du selv vælge hvilken dag du vil spille, eller 

måske vælge at spille begge dage. Om du er ung 

eller gammel, dame eller mand, er ligegyldigt, bare 

du kan lide at spille kort - så mød op! Kan du ikke 

spille l’hombre i forvejen, kan du lære spillet af os 

andre. Vort motto: L’Hombre, motion for hjerne og 

smilebånd! 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 

Bjarne Elmue på tlf: 21 47 42 35 

 

Svømning 

Svømning er for alle. Medlemmerne her består af 
familier med børn samt venner og arbejdskolleger, 
som mødes i KFS’s svømmetid hver fredag fra kl. 
17.00-18.30 til en god gang motion og socialt 
samvær. Der er dejligt varmt vand i bassinerne. 
Højdepunktet i sæsonen er vores traditionsrige 
julearrangement. Når lejlighed byder sig arrangerer 
udvalget popcorn-event. 

Vi forventer også at saunaen bliver åbnet, da der 
ikke længere er restriktioner til september. 
 

Volleyball 

Kom og vær med til at spille denne dejlige 

holdsport. Denne aktivitet spilles i Kalundborghal 1 

om tirsdagen kl. 18-20 Vi laver hold ud fra de 

personer der møder op og får et par dejlige timer. 

Yderligere oplysninger: Martin Holm Petersen 23 

84 48 50 eller besøg vores facebook side 

 

Friluftsliv 

I denne gruppe er målet at mødes og vandre, 
trekke eller ro kajak mens vi nyder naturen og 
kulturen. Vi er startet med vandring. Det kan blive 
ture på alt fra 5 km og op. Kom og deltag på vores 
vandreture. Sidste sæson bød på dejlige ture på 
Røsnæs, Asnæs, Jyderup skov og mange andre 
steder, ofte af 3 timers varighed, men det varierer. 
Det beskrives i opslaget. 

Trænger du blot til at komme i gang, eller er du 
allerede øvet, så mød op. Der er plads til alle. Find 
vores ture på Kalundborg Firma Sports 
Facebook under ”grupper” og ”Friluftsliv” 
 

Badminton 

Denne aktivitet spilles flere steder: 

Kalundborg Hal 1: Mandag kl. 17.00-19.00, tirsdag 

kl. 16.00-17.00 og igen kl. 18.00-20.00, torsdag kl. 

19.30-22.00.  

Nyruphallen (Gym): Onsdag kl. 18.30-22.00. 

 

Banefordeling 2021 foregår forud for vores 

generalforsamling og sker onsdag den 11. august 

2021, kl. 17.30, i Tømmerup Hallen. Hvis der er 

interesse for det, vil vi forsøge at arrangere 

badmintonstævne. 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 

Arne Bang Petersen på tlf.: 20 73 17 42 

 

 
Forfattere til dette Nyhedsbrev:  
Forretningsfører Ulla Sørensen 
Formand Bjarne Kure Pedersen 
Sekretær Bente Olsen 

 
Vi anbefaler alle at besøge KFS hjemmeside (Kalundborg Firma Sport for yderligere oplysninger. 

https://www.kalundborgfirmasport.dk/

