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Bane indvielse lørdag d. 16. maj 2015 kl 10,00  

 

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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Der er indvielse d 16 maj, med kloge ord, snoreklip, 
og lidt fodbold fra U/ 11 drenge og fnuggi. Det kommer 
der nærmere om. 
Der er også oprettet et samarbejdsudvalg sammen 
med skolen for at se hvordan vi kan hjælpe hinanden 
på bedste vis, planen er at mødes 3-4 gange årligt, 
måske SFO’en kan bruge os og vi kan bruge dem, 
som trænings partnere hvem ved før det er prøvet. 
Klubhuset ved Baunevej, er der ikke så meget nyt om, 
ud over at beskeden stadig er, at der snart sker noget. 
Så hvad angår klub lokale, må vi vente og se. Vi kan 
ikke gøre så meget, før der er en afklaring med 
Baunevej. Ud over at håbe, at lokalplanen går vores 
vej, så det kan sælges, og der bliver lidt kroner at ar-
bejde med. 

Fodboldformand  
Flemming Nexø 
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Fodbold 

Forårsnyt 2015  
Vinteren er gået og U/11 drengene er begyndt at træne 
udendørs igen, det er Morten Christoffersen og Jonas 
Hansen, der har overtaget træningen. Tobias Mørkhøj 
som har haft dem i vinter, rejser over for at blive klogere. 
U11 drengene har, som de eneste, spillet indendørs fod-
bold her i vinter. De starter med at spille deres udendørs-
kampe d.25 april i Hasle. 
U/11 pigerne er der lidt tvivl om der kan samles nok til at 
stille hold. Interessen er ikke så stor, men Jesper Her-
mansen vil kontakte spillerene igen, for at se om de har 
ændret mening. 
Fnuggi har Michael Hesthaven sagt ja til at fortsætte 
med. Hvis der findes en eller flere som vil hjælpe til med 
at styre flokken, da sådan en flok kan være ret livlige, så 
der er bedst at være nogle stykker til at dele arbejdet, 
samt at det bliver sjovere når man er flere. Så er der no-
gen som vil lege med 12-15 unger er det bare om at mel-
de sig. 
Vi holder et møde på skolen d. 17 april hvor Arne Mikkel-
sen fra BBU kommer og fortæller om børnefodbold, og 
om hvordan man får forælderene til at være med, da intet 
kan fungere uden frivillig hjælp. 
Den nye bane er klar til brug efter en spæd start i 2011. 
Skilt og ur er på plads, der kommer et lille skur bag skilte-
ne, bænkene er sat op, græsset er grønt, hegn bestilt 
kommer her sidst i april måned, PIF skiltet er sat op ved 
skolen. Der er lavet om på omklædnings rummet ved 
gymnastik salen, så der er kommet to rum. Der er ind-
gang via kælderen og der er nye låse, så vi kun kan kom-
me hvor vi har noget at gøre. 
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Baneflyt  
 

Fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole./ afvikling 
af boldbanerne på Baunevej 
 
 
Sagsfremstilling 
Området er omfattet af lokalplan nr. 3 for sommerhus-
områderne Vestre Sømarken, Østre Sømarken og 
Strandmarken. Arealet er beliggende i lokalplanens 
delområde 2, i et område udlagt til offentlige formål 
som friareal, herunder boldbane for Pedersker IF. Fri-
arealet har en størrelse på ca. 3 ha. Alle idrætsaktivite-
ter er nu ophørt i området. 
Selvom området ligger i sommerhuszonen, er det i 
kommuneplanen udlagt til rekreative formål/
idrætsanlæg. En anvendelse af området til sommer-
husbebyggelse er derfor ikke i overensstemmelse med 
kommuneplanens rammebestemmelser. 
Der har forud været indkaldt ideer og forslag fra offent-
ligheden vedrørende områdets fremtidige anvendelse. 
Der kom i den forbindelse forslag fra 3 grundejerfor-
eninger i området og en enkelt sommerhusejer. For-
slagsstillerne anbefaler primært, at området fortsat bør 
anvendes som rekreativt friareal til boldspil m.m. Alter-
nativt foreslås, at kun det areal som var benyttet som 
fodboldbane langs Baunevej udstykkes, mens arealet 
Bonaveddevejen fortsat anvendes som rekreativt fri-
areal. 
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Nyt fra Fnuggi fodbold 

Fnuggi har Michael Hesthaven sagt ja til at fortsætte 
med. Hvis der findes en eller flere som vil hjælpe til 
med at styre flokken, da sådan en flok kan være ret 

livlige, så det er bedst at være nogle stykker til at dele 
arbejdet, samt at det bliver sjovere når man er flere. 
Så er der nogen som vil lege med 12-15 unger er det 

bare om at melde sig. 

Med fodboldhilsen  

Flemming Nexø 

56978139 

I lokalplanforslaget er begge de tidligere boldbaner udlagt 
til sommerhusudstykning. Af rekreative tiltag i lokalplanfor-
slaget er der er udlagt en gennemgående sti fra Lyngvejen 
til skovarealet ved Baunevej, som også forbinder 2 søer 
med omgivne friarealer, herunder ca. ½ ha. fredskov i om-
rådet. Søerne er udlagt i forbindelse med klimatilpasning, 
så overfladevand forsinkes i lokalområdet. Lokalplanforsla-
get er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund 
af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvur-
deres. 
  
 
Lisbet Munch 
Baneflyt udvalget. Pedersker Idrætsforening 

21 



20 

 

Karen Munch var d. 1-3-15 På fanebærerkursus i DGI-hallen. 
Kurset var arrangeret af DGI. 

  
Fanebærerkurset har til formål at: Give gymnasterne en kor-

rekt indsigt i brug og opbevaring af fanen, samt almen brug af 
Dannebrog. 

  
Kurset lærte deltagerne om Dannebrogs historie og om re-

spekt for fanen. Via kyndig instruktion af Hans-Henrik Viborg 
og Jens Ole Fassel, lærte de unge gymnaster at gå med fa-
ne, hilse med fane og sætte fanen – lydløst - på gulvet ved 

deres fod.  
Det var et flot syn at se de ca. 20 gymnaster gå rundt i DGI-

hallen i forskellige formationer bærende hver deres forenings-
fane. 

Og nu har disse unge gymnaster lært, hvordan man bruger 
og bærer fanen og Dannebrog korrekt ved opvisninger og an-

dre begivenheder. 
  

Karen Munch er ved Pedersker IF generalforsamling valgt 
som foreningens fanebærer. 

  
Vh Lisbet 5 
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Nyt fra Gymnastik 
 
 

17 

 Billeder af Flemming og Otto der sætter Ur-skilteplade 

op. 
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Så var springholdet slut for i år. Afslutning med rigtig god op-
bakning. 

Venlig hilsen Lisbet Munch 
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Nyt fra gymnastik formanden 

Cathie Westh 

Intet tilgået redaktionen 

 
Motionscykelløbet  

 
Vil blive afviklet lørdag den 20. juni, med start bag 
ved Brugsen. 
Tilmelding fra kl 13. 
Løbet starter kl. 14 for dem som ønsker at cykle 10 
km ruten og for dem som ønsker at cykle 20 km ruten 
kl 14, 15. 
Efter løbet er der udtrækningspræmier på tilmeldings 
numrene. 
Om aftenen vil grillen være tændt. Mød derfor op 
med den medbragte grillmad og få en hyggelig aften i 
godt selskab. Drikkelse sælges på pladsen overskud-
det går til foreningens arbejde  
 

 Hanne Hansen  
Frivillig i Pedersker IF 
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Nyt fra Irene 
 

Kære alle sponsorer 
 
 

I er dem der har gjort det muligt for Idrætsforeningen at 
blive etableret ved skolen. 
Vores økonomi har det lunt, men der er meget endnu. Vi 
skal have et 3 meter højt hegn sat op ud mod vejen og 
det er dyrt, meget dyrt.  
Vi  skal også have etableret klubfaciliteter. Det vil sige en 
stue til at sidde og hygge sig i, samt et køkken. Vi har det 
meste af inventaret, men mangler lokalerne. Så der er 
nok at bruge penge til. Men det klarer vi nok også, takket 
være alle jer der støtter og hjælper os. 
 
 

TAK  TAK   TAK 
 
 
 

Sponsoransvarlig og blæksprutte 
Irene Espersen 

 
Hvorfor jeg skriver blæksprutte? 

Jeg er nød til at have mange og lange arme,  
Når benene ikke virker ! 
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Aktivitets kalender 

i Pedersker idrætsforening 

Vinteren 2014/15 

 

Fodbold 

 

FNUGGI/ MIX hold 

Trænings tider vil blive opslået 
Træner  

Michael Hesthaven 
 
 
 
 
 
 
 

U 11drenge 
Træningstider Tirsdag/torsdag kl 15,30 - 16,30 

Træner  
Morten Christoffersen 

Jonas Mørkhøj Hansen 
 

   
Fodboldudvalgsformand 

Flemming Nexø 
Tlf. 56978139 
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Fodboldbane indvielse 

Lørdag den 16. maj 2015  
Kl 10,00 

Ved Sydbornholms Privatskole 

 
 
 
 

Motionscykelløbet  
Lørdag den 20. juni 2015 

Med afsluttende grill bag ved brugsen om aftenen 
Mad medbringes og drikkelse skal købes på stedet 

 
 
 

Bakkaløbet  
Er en sagablot, findes ikke mere 

 
 
 

Taekwondo  
Mandag  kl 17,30 - 19,00 

Træner  
Michael Hesthaven 

 
Taekwondo udvalgsformand 

Michael Hesthaven 
Tlf. 56975082 

 


