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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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Baneflyt  
’ 

Fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole. 
 
Pedersker IFs Bestyrelse har i de sidste 2 ½ år samarbej-
det med BRK, Fritid- kultur og forebyggelsesudvalget, 
med Sydbornholms Privatskole og med Steffen Munch, 
om at flytte Pedersker IF fodboldbane fra Baunevej til om-
rådet ved Sydbornholms Privatskole. Pederskervejen 75. 
Herefter har Pedersker IF samarbejdet med aktuelle in-
stanser og resultatet er, at der i uge 10 2014 blev taget 
1ste gravemaskine-spadestik til anlæggelse af 7-mands 
fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole.  
Da gravearbejdet startede ved PL Entreprise, blev der 
fundet oldtids-tegn i jorden, og Finn Ole Sonne Nielsen 
fra Bornholms museum, og en del frivillige personer med 
kompetencer i old-fund, har arbejdet ihærdigt for at sikre 
området og klarlægge hvilken fortid der er beliggende på 
det sted hvor Pedersker IFs nye 7-mands-bane skal ligge. 
Kort forklaret blev der fundet Bosættelser der strækker 
sig fra Jægerstenalder, 7-7.500år f.kr.f til tidlig bondesten-
alder 3800 f.kr.f. og derefter Jernalderbebyggelser til ca. 
2-300 tallet.  
Alt i alt konstateres, at der har boet mennesker i Peder-
sker i ca. 10.000år.  
Museet har nu færdiggjort sikringsarbejdet af området og 
Pl Entreprise fortsætter med at anlægge banen. 
Sydbornholms Privatskole har haft et indgående og 
spændende samarbejde med Finn Ole Sonne Nielsen om 
områdets fund, hus-stolpehuller, potteskår, Jernalder osv.  
Det glæder Pedersker IF, og det glæder Sydbornholms 
Privatskole, at se arbejdet skride frem og fodboldbanen 
tage form. 
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Fodbold 

  
Solen er så småt begyndt at skinne, selv om det er koldt 
er vi så småt begyndt med at spille fodbold, U/13 pigerne 
spiller første kamp d.8-4 så de har været i gang siden 
sidst i marts måned, de er ikke for mange men med lod-
der og trisser regner de med at kunne være med hver 
gang, så held og lykke med dem. 
U/11 piger U/9 drenge og fnuggi op til 8 år vil godt ha at 
det bliver lidt varmere før de skal ud i korte bukser, det er 
let at forstå. 
Jesper Hermansen fortsætter med U/11 piger som han 
snart har gjort i flere år 
Morten fortsætter alene med U/9 drenge de spiller første 
stævne 3 maj 
Fnuggi har Michael Hestehaven sagt ja til at overtage nu 
når han har stoppet med thaikvondo vil han godt bruge 
tid på at lege lidt fodbold med de mindste vi har. 
Den nye bane skulle gerne være ved at være færdig om-
kring 1 maj så må vi se hvornår den er klar til at blive 
brugt, det har været noget af en oplevelse med alt det 
som kom frem da man gravede den øverste jord væk, det 
var lige før at stenalder folket kom frem for at være med, 
men vi måtte nøjes med folk fra museet, det tog lidt tid 
men det gik.  
Sidst en tak til alle som hjælper til med det som nu skal 
gøres for at få det hele til at fungere, og en lige så stor 
tak til alle som er med som sponsor. 
Fodboldformand 
Flemming Nexø 
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Motionscykelløbet  

Vil blive afviklet lørdag den 21. juni, med start bag ved 
Brugsen. 

Tilmelding fra kl 13. 
Løbet starter kl. 14 for dem som ønsker at cykle 10 km ru-
ten og for dem som ønsker at cykle 20 km ruten kl 14, 15. 
Efter løbet er der udtrækningspræmier på tilmelding num-

rene. 
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 overskuddet går til forenin-

gens arbejde  
 
 

Bakkaløbet 
Er et af mange i Bornholms Tidendes Grand Prix løb, som 

bliver afviklet som Bakkaløbet i Vestre Sømark. 
Vil man kun deltage i dette ene løb kan man godt det. 

Børneløb på 2,6 km       
Voksenløb på  5,6 km 

Tilmelding skal ske på pladsen ved Klubhuset på Baunevej 
fra kl. 17.00 

Børnene bliver sendt afsted kl. 18.15 
De voksne bliver sendt afsted kl. 19.00 

Efterløbet er der sponserede udtræknings præmier på lø-
benumrene på pladsen 

 
 
 
  

Hanne Hansen  
Frivillig i Pedersker IF 
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D. 10-2-14 mødtes repræsentanter fra Sydbornholms Pri-
vatskole og fra Pedersker IF på skolen, til møde om bane-
anlæggelse og fremtidigt samarbejde. Et konstruktivt mø-
de hvor vi drøftede baneanlæg og omklædningsfaciliteter 
og aftalte fordeling af arbejdsopgaver. Omklædnings faci-
liteter: Skolens omklædningsrum og bad deles med skille-
væg i to afdelinger, så to hold kan omklæde og bade 
samtidig. Ændring af omklædning og bad tilstræbes fær-
digt ved fodboldsæson – og skolestart 2014. 
Atletik er en efterspurgt aktivitet. Flere elever på Sydborn-
holms Privatskole og medlemmer af Pedersker Idrætsfor-
ening har ønske om at dyrke Atletik. For at gøre dette mu-
ligt udarbejder skole og PIF, i samarbejde, plan over Atle-
tikbane. Dejligt med nye aktiviteter. 
Klubhuset Baunevej. Teknik og Miljø har besluttet at der 
udarbejdes forslag til ændring af lokalplan nr. 3. mhp. mu-
lighed for at udstykke klubhuset til sommerhus og dermed 
videre salg. Ændring af lokalplan er en lang proces. Der 
kan ifølge teknik og miljø let gå 12 måneder eller mere før 
der er endeligt svar.  
Processen vedr. lokalplansændring startede med at Tek-
nik og Miljø 6-2-2014 indkaldte ideer og forslag, i forbin-
delse med påtænkt planlægning for sommerhuse på of-
fentligt friareal Baunevej 20. idet loven kræver dette. Fri-
sten for indsendelse af ideer og forslag var d. 5 marts. 
2014.  
Lisbet Munch 
Baneflyt udvalget. Pedersker Idrætsforening 
 
Lisbet Munch 
Baneflyt udvalget. Pedersker Idrætsforening 
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Sponsor nyt  

Vores sponsor gruppe er blevet udvidet med 4 nye firma-
er. Der alle gerne vil være med til at hjælpe og  bevare et 
aktivt forenings arbejde i lokalområdet. Mille Pedersen 
har valgt at forretning  skal have base fra hjemmet på 
Søndre Landevej 204: Øens Fodpleje. Er med i vores ud-
hængsskab ved Brugsen. 

Bedre Bad Bornholm, Bornholms VVS Teknik, har et øn-
ske om at give alle PIF medlemmer 7% på alt VVS arbej-
de, udover at sponsorer PIF. 

Anlægsgartner Brian Lang har valgt at have reklameskilt 
og der foruden 5 træningsdragter til U13 pigerne. 

El Centret Nexø har købt et reklameskilt. 

Sponsorer af tøj:  

Pedersker Taxi, Ny Bolig Nexø, Advokat Peter Paldan, KL 
Guld og Sølv, Vognmand Tom Skovgård, Paul A. Peder-
sen, Brian Kofoed, Brian Lang 

Tusind tak alle vores sponsorer: 

De nye og  dem som har støttet os igennem mange år, 
uden jeres økonomiske hjælp havde det ikke gået. I disse 
tider virker det som et stort skulderklap til bestyrelsen for 
de kampe de må tage uden for banerne, dette er med til 
at give dem styrke til at kæmpe videre. 
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 Gymnastikken startede op i uge 
38. Det blev til et sammenslået hold i denne sæson, der be-
stod af både de små og store. Putteholdet med Marianne 
Haase som træner blev hurtigt en succes med i alt 14 delta-
gere – en stor tak og ros til Marianne, for troligt hver tirsdag 
at hente de små fra børnehaven og al det arbejde og kreati-
vitet der blev lagt i holdet, for både at favne de yngste og 
ældste. Gymnastikken blev afsluttet med en flot gymnastik-
opvisning tirsdag d. 25. marts 2014. Det var en stor succes 
med næsten 40 deltagere, både forældre, bedsteforældre og 
søskende var troppet op. De små gav den hele armen med 
vimpler, balloner og m.m. Midtvejs var der tørt og vådt til ga-
nen af det sunde i form af frugtsalat, tørrede frugter og saft. 
Til de voksne var der kaffe /the og en småkage.    
Fnuggi fodbold tiltrak 11 børn i alderen 3-7 år i sæsonen 
2013 – hele forsommeren og sommeren igennem løb der mi-
nimum 6-7 børn rundt hver mandag på Syd Bornholms pri-
vatskoles fodboldbane, under kyndig træning af Kell og Su-
sanne Christensen. Afslutningen op til sommeren blev holdt 
af Kell og Susanne, hvor der absolut intet manglede i forhold 
til boller, kager, m.m. Afslutningen på sæsonen blev afholdt 
på Fodbold Golfbanen i Bodilsker – hvor alle børnene ivrigt 
løb de 18 huller igennem – her er der bestemt grundlag for et 
par kommende Pedersker fodboldsspillere. 

GYMNASTIK, m.m. 

Puttehold/Småfolk - 

Fnuggi fodbold/

Badminton 
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FODBOLD FOR DE SMÅ 3-8 ÅR 
 

SÅ TILBYDES DER IGEN 
”FNUGGI” FODBOLD I PEDER-
SKER - DET BLIVER REN LEG 
– KRYDRET MED FODBOLD - 

KOM OG VÆR MED – MØD 
NYE VENNER – FÅ GODE OP-
LEVELSER - OG VIGTIGST FÅ 

RØRT KROP OG BEN 
 

Aktivitet: Fnuggi fodbold – 3-8 
ÅR  – både for piger og drenge.  

Sted: Syd Bornholms Privatskole 
 

Tidspunkt: Mandag kl. 17.15-18.15 – opstart mandag d. 5. 
maj – eller når I kan. 

Arrangør: Pedersker Idrætsforening - Træner: Michael He-
stehaven - Holdleder: Cathie Westh 

Tilmelding: Cathie Westh – 4058 8009 eller cathie-
bach@hotmail.com - eller mød bare op – så tager vi den der-

fra! 
Pris: Kontingent til Pedersker IF er for denne aldersgruppe 
120 kr. – girokort udleveres efter et par gange – når du ved 

om det er noget for dig og dit barn/børn. 
Krav: De små børn skal have følgeskab af en voksen.  

Beklædning: noget man kan bevæge sig i – gummisko eller 
fodboldsstøvler. 

Medbring: Tag gerne en flaske vand med – evt. en bid frugt – 
da vi holder en lille pause efter en halv time. 

Mød op – kom og prøv – måske er det noget for dig! 
Cathie Westh 
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Vi fortsætter succesen i 2014 med både at tilbyde 
Fnuggi fodbold fra maj, samt putteholdet til efteråret. 
Yderligere ser det ud til at vi kan tilbyde spring gymna-
stik til efteråret 2014 - også må vi se hvad mere der 
kan komme på banen på gymnastik fronten – så glæd 
jer.  
Vi vil lige minde om at det er muligt at leje Syd Born-
holms privatskoles gymnastiksal til at spille badminton 
eller bare tumle rundt. 
Igen en stor tak til Marianne Haase, Kell og Susanne 
Christensen for deres store indsats – samt andre hjæl-
pertrænere og udvalgsmedlemmer, som har bidraget 
på den ene eller anden måde i sæsonen 2013/2014. 
På gensyn! 
Med venlig hilsen 
Cathie Westh 
Formand for Gymnastikudvalget 
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Nyt fra Irene 
 
 

Har i tænkt på at når vi får flyttet vores stadion ur/ reklameskilt, 
hvor fin en reklameplads vi får ved SydBornholms Privatskole og 
Pederskervejen.  
Lige nu har vi 2 ledige pladser til kr. 1000.00 pr år pr stk. Hvis dette 
har nogen interesse for dit/jeres firma, så ring til en af bestyrelses-
medlemmerne og vi finder ud af det 

  

  
Med venlig hilsen 

Irene Espersen 

Tom Ladefoged
Rectangle
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Aktivitets kalender 

i Pedersker idrætsforening 

Sommeren 2014 

 FNUGGI  

 

Tidspunkt: Mandag kl. 17.15-18.15 – opstart mandag d. 5. 

maj – eller når I kan. 

V/ Michael Hesthaven 

 

 

 

Fodbold 

  
  U13 piger træner torsdag  

kl. 16,30 - 18,00  

Holger Funch og Jesper Marcher  

med Ann Due som holdleder. 

 

  

 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 

13 

 
CYKELLØB 

 
Der vil blive afviklet motionscykelløb  

den 21. Juni med start  
Bag ved brugsen 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Bakkaløbet 

 

En af Bornholms Tidende ’s   

Crossløb  bliver afviklet ,  

som Bakkaløbet  

I  Vestre Sømarken 

Den 4. Juli 

  

  

  

  

  

  

  
  


