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Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015  

  

  

 

PEDERSKER IF 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

 

http://www.bornbrand.dk/
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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. 50728537 

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

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

Taekwondo: Mikael Hesthaven Bodernevej 19                             Tlf. nr. 5697508 

Festudvalg :  ???? 

suppleant:????? 

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

E-mail: marronnic@mail.dk  
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Bornholm 
SON TAEKWONDO 

 
 VÆRDIER MED ACTION OG UDFORDRING 

 
 

Vi har startet nyt hold for unge og børn          Mandag 
1630 til 1730 

Træning for øvede og voksne             Torsdag 1900 til 
2100 

Kom og prøv om det er noget for Dig. 
Der foregår på Sydbornholms Privat skole. 
Tilmelding :  Mikael fast: 56975082   Mobil: 20425082 

Med venlig hilsen Mikael Hesthaven 
 
 

Hjerteligt velkommen til Bornholm  Son Taekwondo 
  

Son Taekwondo : 
lære selvforsvar (spark, slag, fald) 
træne din smidighed •træne teknik og frigørelse 
få større selvtillid 
hygge dig med nye venner 
blive bedre til at koncentrere dig 
få spændende naturoplevelser 
Vi er en lille afdeling med megen tid og plads til den 
enkelte. Vi vægter forskelighed højt og derfor tilstræ-
bes en meget varieret træning. 
  
 Mere info : www.son-tkd.dk 
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Fodbold 

Efterårs nyt 2015 
Sommeren er ved at være over, det samme er fodbold 
sæsonen. Der er kun nogle få kampe eller stævner tilba-
ge når dette skrives. Efteråret har gået rigtigt godt for de 
hold som vi kan stille, der er U/7 drenge/piger, U/ 11 piger 
samt U/11 drenge. De har alle haft gode og stabile træne-
re og ledere i Jesper, Brian og Christian, samt forældre 
som tager sig af det praktiske. 
 
U/11 drengene har spillet kampe på vores nye bane med 
ret gode resultater. Godt gået alle, spillere træner og alle 
som har med holdet at gøre. 
U/7 har spillet stævner. Der er 3-4 kampe ved hvert stæv-
ne, og jeg har ikke hørt andet end at de klarer sig godt, 
så bare klø på videre. 
U/11 piger spiller også stævner. De har rykket en alders 
gruppe op, fordi de har et par piger som er lidt for gamle, 
ellers havde de heddet U/9 men det ser ikke ud til at be-
tyde noget. De vinder alligevel det meste, så det ser også 
lovende ud. 
Der er trænings tid til indendørs fodbold i Åkirkeby hallen 
om mandagen kl. 16-17 i hal B, start efter efterårs ferien, 
vi tilmelder U/11 piger og U11 drenge. 
Herfra skal lyde en stor tak til spillere, trænere, ledere, 
forældre, sponsorer og hvem der ellers har med fodbol-
den at gøre . 
 
Flemming Nexø 
Fodboldformand 
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Baneflyt  
 

Baneindvielse. 
Da vi skulle finde en dag, at holde indvielse af den nye bane 
på, valgte vi en dag midt i maj måned. For da måtte der da 
være bare lidt varme i luften, men vi tog fejl, det var koldt og 
blæsende, men der kom alligevel mange mennesker for at 
være med. Havde der bare kommet de halve, ville jeg være 
godt tilfreds. Så tak for det. 
Jeg startede med en kort gennemgang af forløbet helt fra da 
vi startede planlægningen og frem til at banen var spilleklar. 
Derefter Erik Lund Hansen, formand for fritid og kulturudval-
get, som talte om sagen set fra kommunens  side og  bag-
grunden for at de gik ind i sagen. Bagefter var det skolens tur 
Matilde snakkede om, hvad de havde fået ud af at følge ar-
bejdets gang. Især hvad museet gik og foretog sig, det gæl-
der for øvrigt også os andre, der blev jo fundet mange spæn-
dene ting. Til sidst havde skolens elever skrevet en sang 
over hele forløbet, det havde de gjort rigtigt godt. 
Efter talerne var der kaffe, sodavand, øl, bageren havde 
fremstillet tre grønne kager formet som fodboldbaner med 
streger og hvad der ellers hører sig til, den var go, varme pøl-
ser manglede heller ikke. 
U/11 drengene havde besøg af hold fra ÅIF og Svaneke, så 
de fik spillet lidt fodbold. Vores egne fnuggi’er mødte med to 
hold, så de kunne spille mod hinanden, efter kampene havde 
vi fået lavet medaljer til alle spillere. 
Der var  et par gaver, et gavekort fra lokalforeningen, bolde 
fra ÅIF samt bolde fra BBU, tusind tak. 
Hvad angår klubhus er der ingen afklaring. Lokalplanen kom-
mer på møde d. 19-11-15, så må vi se hvilket resultat der 
kommer. Vi kan ikke rigtig gøre noget før, andet end at vente. 
Tusind tak til alle som mødte op på dagen for at støtte os, og 
til alle som har været med til at få banen op og stå. 
 

Flemming Nexø Fodboldformand. 
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Nyt fra Irene 
 

Nyt til vores sponsorer 
Der er ikke noget nyt at fortælle. Jeg har været lidt stille siden for-
året. Men glæd jer. Til vinter/foråret har i min stemme i telefonen 
igen. 
Så er det tid til at forny annoncer og reklamer. 
Jeg  ved så ikke om I synes det er et tilbud eller en trussel, men i 
hører fra mig og jeg håber i tager godt i mod min henvendelse, li-
gesom I  plejer at gøre. 

På   gensyn  
Irene Espersen 

Pigerytmehold 
For piger 8 – 12 år. Onsdage kl. 16.30 – 17.30 i gymna-
stiksalen på Sydbornholms Privatskole. 
Opstart uge 40, onsdag den 30. september. 
Pigerytmetimen vil gå med: 
Rytmegymnastik med opvarmning, dans til god musik,  
med lege, styrke og balancetræning. 
Vi vil arbejde hen imod, at pigerytmeholdet deltager i 
DGI’s forårsopvisning den 12-13 marts 2016 i Aakirkeby-
hallerne. 
Instruktørerne er Rosa og Karen på 15 og 17 år med man-
ge års gymnastik erfaring. 
 
Glæder os til at se jer 

Karen og Rosa 
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Fra festudvalget: 
2015 

 
Motionscykelløbet blev afviklet i okay vejr. Dog røg 2 af cykli-
sterne på den lange rute ind i regnvejr og haglvejr og lignede 
druknede mus da de kom i mål. (Det var Per Birk og John Za-
wada) 
Der blev solgt 75 lodder, mere end 2013 og mindre end 2014 
men tilfredsstillende. Der var flotte præmier til alle. 
Om aftenen mødte ca. 30 personer op til fælles grill. En hyg-
gelig aften med fine præmier i amerikansk lotteri. 
En kæmpe stor tak til Mette og Per Birk for at få dette arran-
gement til at køre som det skal.  
Arrangementet gav ca. kr. 4.000,00 i overskud. 
En stor tak skal også lyde til leverandører til Dagli’ Brugsen 
og andre sponsorer, der giver præmier til dette arrangement. 
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Nyt fra Gymnastik 
Sæsonen 2015/16 har budt og byder på flere aktiviteter; 
fnuggi fodbold, familieidræt, pigerytmehold og Son Taek-
wondo.  
 
Fnuggi fodbold startede op i uge 19, – hvor der hurtigt 
blev angegeret et par forældre som trænere (Brian Peder-
sen og Jesper Hermansen). Der var drøn på med det 
samme med ca. 12-15 børn der løb rundt på de nye fod-
boldsbaner fnuggi fodbold vil nu fortsætte under fodbolds-
udvalget.Det har været en sjov og udfordrende tid med 
fnuggi fodbold. 
Som noget nyt er der startet et familieidræts hold op hen 
over sommer halvåret. Det har kørt hver anden lørdag 
med stor succes, hvor der er blevet spillet rundbold, fod-
bold og m.m. med hygge efterfølgende. Det er to gæve 
personer her fra Pedersker, Brian og Trine Pedersen og 
Heidi Hermansen, sidst nævnte fra SFO’en, der står bag 
ved ideen. Pedersker IF har bakket op med assistance 
omkring koordinering og markedsføring. Sidste gang er d. 
10. oktober. Vi håber at Brian og Trine har mod på at fort-
sætte igen til næste år. 
Rytmegymnastik, efter sidste års store succes med et 
springhold hen over vinteren, fortsætter Karen Munch og 
Rosa Mathiesen igen her i efteråret, denne gang med et 
rytmehold for alderen 8-12 år. Vi håber på at se rigtig 
mange af jer fra sidste år og nye.  
Son Taekwondo starter op igen. Her til efteråret er det 
igen muligt at gå til Son Taekwondo i Pedersker Idrætsfor-
ening. Det er Michael Hesthaven der træner og som har 
mange års erfaring. Alle er velkomne. 
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Flemming  

Nexø holder  

tale 

 

 

Billeder fra baneindvielsen 

Den 16. maj 2015. 

Den første kamp på den 

nye bane  

 

 

Kagerne fra  

bageren 
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Anden aktivitet 

Ellers har der været et par stykker der har lånt Gymnastiksalen 
på Sydbornholms Privatskole til badminton og anden fysisk 
udfoldelse.  
 
Og til sidst igen en stor tak til trænerne for deres foreløbige 
store indsat her i året 2015 – samt andre udvalgsmedlemmer, 
som har bidraget på den ene eller anden måde. 

Med venlig hilsen 
Formand for Gymnastikudvalget 

Cathie Westh 
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Nyt fra Fnuggifodbold efterår 2015 

Vi har startet fnuggi fodbold op efter sommerferien med 
fin deltagelse. Ca. 8 spillere møder hver Tirsdag kl. 16,30 
til 17,30- mere eller mindre friske efter en lang skoledag 
og sfo. Spillerne øver sig på forskellige sparke-teknikker, 
driblinger afleveringer. Vi prøver også lidt fodboldleg og 

spiller små kampe. 

  I efteråret er der tre børnestævner ,alle tre i Nexø. Det 
plejer at være hyggeligt at deltage i ,både for spillere og 

forældre. 

  Træningen i efteråret fortsætter udendørs til efterårsferi-
en, hvor vi så holder pause til foråret kommer igen. 

Træner 

Jesper Hermansen 
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Familie Idræt - for Alle 
 

PIF har siden juni måned tilbudt en ny aktivitet, som 
vi kalder familie Idræt. 
Det er en sportsgren der tilbyder bevægelse, leg og 
samvær for alle aldre i din familie. 
Vi spiller bl.a. rundbold, stikbold, frisbee, bøtteskjul, 
volley, fodbold og en masse lege som du kender eller 
som er nemme at lære. 
Jo flere der dukker op jo flere aktiviteter er der at 
vælge imellem. 
Opbakningen har været rigtig god, men der er altid 
plads til flere i alle aldre, som kan lide at bevæge sig. 
Vi mødes hver anden lørdag. Sidste gang i år er den 
10. 10 fra kl 10—11,30 
Det hele foregår på den ny anlagte bane ved Syd-
bornholms Privatskole. 
Vi glæder os til at se nogle nye samt ”gamle” ansig-
ter. 
Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre 
mere kan vi kontaktes på 22633226. 

Mvh Brian og Trine 
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Aktivitets kalender 

i Pedersker idrætsforening 

Vinteren 2015/16 

 

Fodbold 

 

U /11 drenge og piger 

 
Indendørsfodbold i Åkirkeby Hallerne 

Mandag den 19. oktober  
Kl. 16 -17 i hal B 

Træner Brian tlf. 22633226 
 
 
 
 

Badminton og anden aktivitet 

 

Hvis der er nogle, som ønsker at benytte 

Sydbornholms Privatskole’ s gymnastiksal 

 

Kontakt Cathie Westh mobil: 40588009  
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RYTMEHOLD 
Fra 8 – 12 år. 

Vi starter op i uge 40, onsdag d. 30. september kl. 16.30
-17.30. 

Trænere Karen Munch og Rosa Mathiesen 
Tilmelding: Cathie Westh, mob: 4058 8009 eller bare 

mød op.  
 
 
 
 
 

 
BORNHOLM SON TAEKWONDO 

Nyt hold for børn og unge - Mandag 16.30 til 
17.30. 

Træning for øvede og voksne - Torsdag 19.00 til 
21.00. 

Tilmelding: Mikael Hesthaven, mob: 2042 5082.  
Tlf. 56975082 

 
 

 
 

  

  

  


