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Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: 
 
Formand:    ???????               

Næstformand ????? 

Kasserer: :  Preben Christoffersen, Strandvejen 10                  Tlf. nr. 56978005 

Sekretær:  Irene Espersen, Dr. Glavens Vej 35,,          Tlf. nr. 56978393 

Gymnastik: Cathie Westh ,Bukkevadsvejen 7                             Tlf. nr. 40588009 

Fodbold: Flemming Nexø, Hegnedevejen 31                            Tlf. nr. 56978139 

Son Taekwondo: Mikael Hesthaven Bodernevej 19         Tlf. nr. 56975082 

Festudvalg :  Jytte Jensen, Rønnevej 61, Neksø                       Tlf. nr. 60161702 

suppleant:????? 

Redaktør: Marianne Jensen, Dr. Glavens Vej 1                        Tlf.nr. 24656537 

E-mail: marronnic@mail.dk  
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Nyt fra Irene 
 

 
Henover sommeren har vi skullet bruge ret mange træ-
ningsdragter. Det har vi også fået, takket være vores tro-
faste sponsorer. Tak. Tak. 
Her kan du se hvem der har hjulpet os igen. 
Entreprenør Poul A. Pedersen, Axels Murerforretning, Pe-
dersker Taxi, Malerm. Brian Kofoed, Advokat  Peter Pal-
dan Sørensen, Vognm. Tom Skovgård, Bornholms Pro-
dukthandel, Kratgård Maskinstation, Åkirkeby Farvehan-
del, Nexø Tæppe og Vinyl, Åkirkeby Turist og Selskabs-
kørsel, 
Tak til jer alle….. 
 
Pedersker IF vil nu forsøge at indføre, at de der får træ-
ningsdragter og stopper i foreningen skal aflevere den 
igen renvasket. Også hvis de er lidt slidt eller i stykker. Så 
sorterer vi selv hvad der kan bruges og hvad der skal 
kasseres…. Er dragten blevet for lille kan en anden må-
ske passe den. 
Den tjans har Rie Funch påtaget sig , krisen trækker ud 
og vi skal alle spare, og vi skal så bruge lidt færre drag-
ter, håber vi på….. 
 

Med venlig hilsen 
Irene Espersen 
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Baneflyt August 2013 
 

Pedersker IF’s Bestyrelse og baneflyt udvalg samar-
bejder med BRK, Fritid- kultur og forebyggelsesudval-
get, med Sydbornholms Privatskole og med Steffen 
Munch om at flytte Pedersker IF’s fodboldbane fra 
Baunevej,  til området ved Sydbornholms Privatskole. 
Som det fremgår af Efterårsnyt 2012 og af generalfor-
samlingens bestyrelsesberetning februar 2013, har 
Fritid- kultur og Forebyggelse og Regionsrådet d. 7-11
-12 bevilget penge til oprettelse af 7 mandsbane. 
Bane-status: 
 
Klubhuset Baunevej. Bestyrelsen har i november 
2012 rettet henvendelse til Teknik miljø med anmod-
ning om at; lokalplan nr. 3 ændres, så det vil være 
muligt at nedlægge Pedersker Stadion og samtidig af-
hænde Pedersker IF’s klubhus som sommerhus eller 
andet formål. I henvendelsen foreslås 3 muligheder 
for ændring af lokalplan og benyttelse. 
Aktuelt: Teknik og Miljø har tilkendegivet at der nu ud-
arbejdes indstilling til politisk vedtagelse vedr. anbefa-
ling af ændring af lokalplan. Det vides ikke om indstil-
lingen fra Teknik/miljø bliver anbefaling af ændring af 
lokalplan eller ikke ændring. 
 
 
Pedersker IF bestyrelse - og baneflyt-udvalg har i no-
vember og december 2012 holdt møder med Syd-
bornholms Privatskole om hvordan omklædningsfacili-
teter og klubhusfacilitet kan planlægges.    
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Taekwondo  

 

 

Vi træner ifølge aktivitets kalenderen. Vores træning er 
meget kropsbevidst motorisk træning. I øjeblikket er vi i 
aldersgruppen fra 6 år til 50 år, så hvis du kunne tænke 
dig at prøve, så mød op.  
Der er plads til flere, så hold dig ikke tilbage. 
 
 

 Taekwondo 
Michael Hesthaven 

56975082 
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I ombygningside til eksisterende omklædningsfaciliteter 
og i forslag om at anvende Pavilloner til klubhus, opfyldes 
BRK’s krav om, at Pedersker Idrætsforenings faciliteter 
fremadrettet garanteres tilgængelig. Der er indhentet fore-
løbige tilbud på håndværkerarbejdet.  
 
Landzonetilladelse til anlæggelse af 7-mandsbane ved 
skolen er ansøgt og bevilget af Teknik/miljø.  

 
Lisbet Munch  

Baneflyt udvalget  
Pedersker IF 
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Kære Forældre – barn hold (Bedsteforældre og sø-
skende er selvfølgelig meget velkomne)! 
Så skal vi i gang efter en dejlig lang og varm sommer. 
Vi starter som vi plejer med en velkendt goddag sang og 
slutter selvfølgelig også af med en sang. 
Derefter vil jeg veksle mellem stille aktiviteter og aktivite-
ter med mere gang i. 
Vi skal synge gamle og nye sange, hvor vi bruger fagter 
til, lege med mange forskellige små redskaber så som 
paraplyer, balloner, fjer, bolde i alle størrelser, fluesmæk-
kere, tæppefliser, ris poser, aviser, mælkekartoner, lag-
ner, papkasser og meget mere. 
Vi vil med en masse flotte efterårsblade trylle salen om til 
en efterårsskov og i slutningen af sæsonen vil vi lave sa-
len om til en jungle med ”farlige vilde” dyr, som vi skal fin-
de i den mørke jungle med vores lommelygter. Vi skal og-
så tegne med kridt på gulvet. 
Vi skal gynge i den store gynge, hoppe på madrasserne, 
vi skal snores rundt i den store faldskærm, lave huler, 
ruche på den store ruchebane, så det rigtig kilder i ma-
ven. Alt sammen i et tempo og en sværhedsgrad, der 
selvfølgelig afhænger af børnenes alder og gåpåmod. 
Der vil løbende blive igangsat aktiviteter for søskende. 
For de voksne vil der blive indlagt små ryg/skuldre- og 
maveøvelser. 
For at alt dette skal lykkedes kræver det en aktiv medvir-
ken fra de voksnes side.  
Til foråret vil der blive arrangeret en tur ud ”i det blå” for 
alle børn og voksne. 
 
Jeg glæder mig rigtig til at se Jer alle sammen! 
Med gymnastik hilsen fra Marianne Haase. 
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Fodbold 

 
Så er det tid til en lille hilsen igen, sommeren er gået og 
det er tid til at starte et nyt fodbold år. 
Vi har sagt farvel til U/18 pigerne, da de fleste skulle ryk-
ke op for at spille senior, men der var desværre ikke nok 
som kunne sige at de ville spille. Der skulle gerne være 
10 til 12 spillere til rådighed, for at vi kunne være sikker 
på, at kunne stille et hold  med 8 til 9 til hver kamp, fordi 
de har nok at gøre med skole og arbejde. Derfor er der 
heller ikke noget senior dame hold i år. 
Ældste hold er derfor vores U/13 piger, som er blevet i 
samme række som sidste år, selv om et par af pigerne er 
lidt for gamle og skulle havde spillet U/15; men vi har 
valgt at spille U/13, da der ellers ville være for mange, 
som var lige små nok. 
Det har været lidt af en kabale at finde en træner til dem, 
men Tobias Mørkhøj vil godt træne dem en gang om 
ugen, og så er der nogle forældre som vil hjælpe til ved 
kampe . 
U/11 piger køre videre som de plejer. De spiller stadig 
med 5 mand på banen og de mødes til stævner 3 til 4 
gange her i efteråret. 
Det samme gælder for U/9 drenge. 
Fnuggi som er de helt små piger og drenge, som løber og 
spiller ved skolen, har mulighed til at tage ud og spille 
stævner hvis de vil. 
Sidst men ikke mindst en stor tak til trænere og de foræl-
dre som sørger for at det hele kan fungere, også en stor 
tak til sponsorer. 
Flemming Nexø 
Fodboldformand 
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Hej alle Putter – børn og forældre! 
 

Så starter vi op igen efter en dejlig lang og varm som-
mer. Håber alle har haft en god ferie! 
Og hvad skal vi så lave i den nye sæson her i Peder-
sker lille by? Ja et par gengangere kan vi nok ikke helt 
undgå – børnenes favoritter er et must! Faldskærmen 
vil blive brugt flittigt, de fine nye bolde skal afprøves, 
”følg mig lege” med florlette tørklæder vil være et nyt 
indslag. Vi skal danse til klassisk musik, mime og må-
ske lave en lillebitte aerobic serie. Lidt akrobatik skal 
også afprøves ligesom forskellige former for stafetløb. 
Redskabsbaner af forskellig karakter vil være et fast 
punkt - ligesom vores fælles farvel afslapning til dejlig 
musik.  
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Bakkaløbet  
 

Blev afviklet i fantastisk vejr. Solen skinnede og der var en 
let brise til løberne.  
Der var 136 voksne løbere og 68 børn. Vi kunne godt have 
tænkt os lidt flere, 
men vi er godt tilfreds. Der blev udsolgt af æbleskiver og 
folk havde mad med som de sad og nød på fodboldbanen. 
Der var mange flotte præmier og det hele blev sluttet af 
med karameller der blev smidt ud til børnene. 
Tusind tak til alle sponsorer for flotte præmier og tusind tak 
til alle hjælperne, uden den hjælp kan et sådan arrange-
ment ikke afholdes. 

Hanne Hansen  
Frivillig i Pedersker IF 
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Der vil være fokus på et højt aktivitetsniveau, at vi alle 
får sved på panden, at styrke sammenholdet, at de 
store smil kommer frem, at prøve nye ting så alle kan 
”få en på opleveren”.  
Til foråret vil der blive arrangeret en tur ud ”i det blå” 
for alle børn og voksne. 
 
Jeg glæder mig til at se Jer alle sammen! 
 
Med gymnastik hilsen fra Marianne Haase.   
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Fra festudvalget: 2013 
 
 

Motionscykelløbet blev afviklet i næsten perfekte rammer, 
det var dejlig solskinsvejr med lidt vind, så det var en dej-
lig cykeltur de fremmødte fik kørt. 
 
Der blev solgt 63 lodder og det var ikke helt tilfredsstillen-
de, men Folkemøde og andre arrangementer blev også 
afviklet denne dag. 
 
Der var fine præmier til alle og en ekstra præmie til Ro-
land, et dejligt klaver, PIF havde stående i BAF bygningen. 
Om aftenen mødte ca. 40 mennesker frem til fælles grill, 
hvilket var rigtig flot og den store grill blev fyldt op. Der var 
amerikansk lotteri med flere fine præmier og det var en 
rigtig hyggelig aften, vi var rykket ind i BAF bygningen, 
hvilket var meget fornuftigt da det blev regn og torden lidt 
senere på aftenen.  
Alt i alt et rigtigt godt arrangement, der gav  
ca. kr. 4.500,00 i overskud 
 
Tusind tak til Mette og Per Birk som trækker det store læs 
med dette arrangement!!! 
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Fnuggi fodbold 

Fodbold 
Pederskers U9 drenge 

 
En ny sæson er begyndt for de unge friske fodbolddrenge 
i Pedersker, og som træner håber jeg på en lige så god 
sæson med drengene som forrige sæson. Vi er 2 trænere 
der sætter fokus på at udvikle spillerne så godt som mu-
ligt, samtidig med at træningen på ingen måde bliver for 
kedelig. Når man har at gøre med nogle så fornøjelige og 
aktive drenge i en larmende kritisk alder, er det en fordel 
at være 2 til at kunne hjælpe hver enkelt spiller. Trænin-
gen foregår på Pedersker stadion tirsdag og torsdag kl. 
17.00 til 18.00. Alle der eventuelt kunne være interesse-
rede, er yderst velkomne til at prøve at træne med! Selve 
niveauet er ligegyldigt, så længe interessen for fodbold 
og aktivitet er på.  

Morten Christoffersen 

11 

Fnuggi fodbold i Pedersker 
Mellem 6 og 10 gæve børn i alderen 3-7 år har hver man-
dag løbet rundt på fodboldbanen i Pedersker – nærmere 
bestemt på Syd Bornholms privatskole – for at træne fod-
bold i kyndige hænder af Kell Christensen – de lærer både 
at drible, score mål, lave lang spark, konditræning – og ind 
imellem leges der bare tagfat. 
I marts 2013, fik jeg udfordringen af mine 2 piger på 4 og 5 
år, at de gerne ville gå til fodbold i nærheden af hvor vi bor. 
Og som nylig medlem af Pedersker Idrætsforenings besty-
relse, spurgte jeg til hvilke muligheder der var, da der kun 
annonceres med hold for større børn og unge – svaret var; 
kunne jeg samle et hold på en 6-7 stykker og finde en træ-
ner, så kunne det gå løs.  
Det lykkes og siden slutningen af april er der ca. 10 børn i 
alderen 3-7 år der løber glade rundt i kyndig træning af Kell 
og Susanne Christensen. Kell har tidligere trænet børn og 
unge i fodbold, bl.a. hans egen søn – og nu er det så bar-
nebarnets tur.  
Vi havde en fantastisk sommerafslutning d. 1. juli med 
masser af leg og fodbold - og Susanne havde arrangeret 
det helt store kagebord – hvorefter alle tog på en velfortjent 
sommerferie.  
Efterårets træning gik i gang igen mandag d. 5. august og 
løber frem til d. 3. september. Vi håber at samle et nyt hold 
til næste år – samtidig skal lige nævnes at vi søger en ny 
træner, da Kell desværre har travlt med andre ting til næste 
år.  

På gensyn! 
Hilsner holdleder 

Cathie Westh 
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Aktivitets kalender 

i Pedersker idrætsforening 

Vinteren 2013/2014 

Taekwondo:  
onsdag kl. 17,30 til 19,00   

Underviser Michael Hesthaven, 56975082 

Træningssted :   

   Sydbornholms Privatskole,  

   gymnastiksal 

   Pederskervejen 75,  

   3720 Åkirkeby 

 

 

Fodbold 

 
 

 U13 piger træner torsdag  

kl. 16,30 - 18,00 Tobias Mørkhøj 

 

 U11 piger  tirsdag  
kl. 17,00-18,00 

Jesper Hermansen 
 

U9 drenge tirsdag og torsdag kl17,00 - 18,00 
Morten Christoffersen 

 
 

Herreafd. kontakt   
Formand Flemming Nexø TLF 56978139 
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Fnuggi 
 

3-7 årige 
Sæsonen er slut for i år. Meld jer endelig til, så 
vi kan se om der er nok til et hold til næste år. 

Ny Træner søges  
Vi træner på banen ved Sydbornholms Privat-

skole 
Med Fnuggi Hilsen 

Cathie Westh 
Tlf. nr. 40588009 

 

 
Gymnastik 

 vinteren 2013/2014 
Opstart i Uge 39 

 
Puttehold – (4år-1 kl.) årgang  2006– 08 

Tirsdag kl. 15,15 - 16,15- træner Marianne Haase 
 Sydbornholm’s Privatskole, Gymnastiksal 

 
 Forældre/barn : årgang 2009-13 

Tirsdag kl. 16,30 - 17,30-træner Marianne Haase 
Sydbornholm’s Privatskole, Gymnastiksal 

 

 

Gymnastikformand 

Cathie Westh 

Tlf. nr. 40588009 

 


