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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 :  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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Den nye bane er ved at se rigtig godt ud, den blev 
grøn hvad jeg ikke troede en overgang, men efter lidt 
regn kom den på bedre tanker, de små buske rundt 
om ser også ud til at have klaret tørken, hvad angår 
rækken med træer bagerst ser der ud til at mangle en 
del, men lad os se til foråret hvordan det ser ud. 
Vi har fået en lille spreder til at sætte bag på en have-
traktor af Jesper på Vingården til at sprede gødning 
på banen med, og det fungerer efter hensigten, så 
græsset har fået lidt at vokse af, her sidst på somme-
ren, mange tak for det. 
Det skal også være en tak til alle andre som har givet 
tøj, strømper, bolde og hvad der ellers er givet til os. 
Huskes skal også trænere ledere og alle andre som er 
med til at få det her til at fungere. 
Flemming Nexø 
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Fodbold 

Sommeren er gået og den har været rigtig god. De spille-
re som vi har med at gøre, har fået spillet en masse fod-
bold.  
Her efter sommer ferien har vi ikke haft banen i Sømar-
ken at spille på, så vi har brugt skolens bane. Det har vi 
gjort for at give det nye græs lidt tid til at gro.  
Den er også lettere for børnene at komme hen til, da en 
del alligevel er går på  skolen/ SFO. Så længe at de kan 
gå lige til træning fra skolen, skal nok komme til at funge-
re. 
Vi har desværre måtte tage afsked med U/13 pigerne, da 
der ikke var nok spillere. Det var svært før sommer ferien 
at samle spillere til 7 mandshold  hver gang. Nu har DBU  
lavet det om, så der skal spilles med 8 mandshold. Det  
kunne vi slet ikke få til at hænge sammen. Men de havde 
det sjovt, så længe det varede. 
U/11 pigerne fortsætter, som de plejer med at spille 5 
mandshold i stævne form, der spilles 3-4 stævner her om 
efteråret og de er færdige her midt i September måned. 
U/9 drengene er vokset, så de er blevet til U/11, de er gå-
et fra at spille 5 mandshold til 8 mandshold, så de er ude 
og lede efter et par drenge mere som vil spille fodbold, så 
der kan være plads til et enkelt afbud hvis det skulle væ-
re. Håber de findes. 
 Fnuggi er der til gengæld mange af, det er svært at sige 
hvor mange de er. De kommer og går som de har lyst til. 
Det er også helt ok. Det som det går ud på, er at de har 
det sjov så de får lyst til at spille fodbold. De har været 
ude og spille nogle stævner og klaret sig godt i de kam-
pe, som de har spillet, så det skal nok blive til noget. 
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Baneflyt  
 

Fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole. 
 
 
Pedersker IF fodbold er flyttet til området ved Sydborn-
holms Privatskole, Pederskervejen 75. 
Den nye bane er anlagt med græs og med buske til to 
sider, banen er gødet og klippet. Ser rigtig godt ud.  
Banen ligger og hviler til foråret, og al fodboldaktivitet 
foregår derfor på Sydbornholms Privatskoles bane. 
Skolens omklædningsrum er i løbet af sommeren byg-
get om, og delt i to afdelinger, sådan at to hold kan 
omklæde og bade. Arbejdet er gjort af lokale håndvær-
kere og ihærdige lokale frivillige. Tak for al frivillig 
hjælp!  
Pedersker IF og Sydbornholms Privatskole mødes og 
udarbejder samarbejdsaftaler. Vi glæder os over de fo-
reløbige resultater som ses på bane og omklædning. 
Baneindvielse bliver afholdt forår 2015.  
Klubhuset på Baunevej: Teknik og Miljø har besluttet at 
der udarbejdes forslag til ændring af lokalplan mhp. 
mulighed for at udstykke klubhuset til sommerhus og 
dermed videre salg. Ændring af lokalplan er en lang 
proces. Der er i øjeblikket ikke nyt i sagen.  
 
Lisbet Munch 
Baneflyt udvalget. Pedersker Idrætsforening 
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Bakkaløbet 

 

Bakkaløbet blev afviklet i fantastisk solskin. Det var må-

ske endda for varmt. 

Der var 146 voksne løbere og 71 børn. 

Der var en god stemning på pladsen og folk var i købehumør 

til æbleskiver, så der var nok at lave for personalet i køkke-

net. 

Der var samlet mange flotte præmier sammen og traditionen 

tro blev der sluttet af med karameller, der blev smidt ud, bør-

nene elsker dette. 

Vi havde Tejn IF nede og sørge for tidtagning, det kostede 

lidt, men det fungerede perfekt med chip på løberne og der 

kom hurtigt lister op at hænge med løbetiderne. 

Tusind tak til alle sponsorer for flotte præmier og tusind tak 

til alle de 

trofaste hjælpere, der gjorde, at vi fik et perfekt arrangement. 

 

Da klubhuset er ved at blive lukket ned og idrætsforeningen 

meget snart flytter aktiviteterne op på skolen, har bestyrelsen 

vedtaget at melde sig ud af  

Grand Prix løbet og dermed er Bakkaløbet en saga blot. 

Dette er meddelt videre til udvalget for Grand Prix løbet og 

jeg citerer fra tilbagesvaret:  

”Det har jo været et af de traditionsrige løb i Grand Prix-

serien. I et terræn og område som vi er mange der sætter pris 

på. Et altid veltilrettelagt arrangement med god forplejning 

og service til løberne”. 

Et skulderklap til de frivillige, der har gjort dette muligt!!!!! 

 

Hanne Hansen  

Frivillig i Pedersker IF 
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Nyt fra Fnuggi fodbold 

 
I maj startede Fnuggi fodbold op igen, hvor 14 børn 
mødte op - så der var gang i den med det samme. Mi-
chael Hestehaven var blevet spurgt om at træne – han 
er ellers uddannet i Son taekwondo, men det holdt 
ham ikke fra at tage de små i Fodbold. De lærer både 
at drible, score mål, lave lang spark, konditræning og 
vigtigst sammenspil. Dette har været tydligt at se når 
de små har været ude og spille kamp – hvor de har 
vundet hovedparten af kampene - ind imellem leges 
der også bare tagfat – det er jo Fnuggi fodbold. 

Sæsonen forløb som sidste år, hvor vi holdt sommer-
ferie i juli måned og startede op igen samtidig med 
skolerne.  

Igen i år havde vi en fantastisk afslutning på Fodbold-
golf banen i Bodilsker, hvor vi var godt 20 personer 
der spillede de 18 huller og nød engang sammenbragt 
mad efterfølgende.  

Vi håber at samle et nyt hold til næste år – samtidig 
skal lige nævnes at vi søger ny træner – så skulle du 
have lyst kontakt os endelig.  

På gensyn! 

Hilsner  
Cathie Westh 
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PRIS:  

1. Ved. buskørsel (vi lejer en lille bus med plads til max 17 

børn) bliver prisen 60 kr. pr. gang.  

2. Ved forældrekørsel vil prisen være 25 kr. pr. gang (fordel 

man kan have andre end blot eget barn med) 

Oplys ved tilmeldingen, hvilken løsning I foretrækker.  

Det er forældrenes egen ansvarsforsikring, der dækker ved 

svømmetræningen. 

TILMELDING: 

I kan tilmelde jeres barn via Forældreintra. Vi har en kort 

tilmeldingsperiode, inden d. 3.10, - det beklager vi, men det 

har været svært at finde træner pga. den nye skolereform 

og aftalen er først kommet i hus i sidste uge. 

Vi håber, I vil bakke op om initiativet - - OG HER GIVE JE-

RES BARN EN OPLAGT MULIGHED FOR AT LÆRE AT 

SVØMME EL. BLIVE EN BEDRE SVØMMER.  

Efter tilmeldingen vil I få flere praktiske informationer. Men 

nu og her har vi brug for at vide, om der er interesse/

opbakning til samarbejdet. 

  

Spørgsmål, så kontakt gerne formand, Ann Due via intra-

nettet el. på 22 22 23 98 
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Nyt fra Gymnastik 
 
Tirsdag d. 30. august kl. 16.00 - starter som noget nyt 
spring/rytmikgymnastik på Syd Bornholms Privatskole for 
3-5 klasse – så skulle det have interesse så hold dig/jer 
ikke tilbage, kom og prøv. Det er tre gæve piger der un-
derviser og som selv dyrker spring gymnastik – Karen 
Munch, Albert B. Blomgren og Rosa Mathiesen. 
Desværre i år har det ikke være muligt at få gang i Putte-
holdet – gymnastik for de små - da vi mangler en instruk-
tør  
 
Det er ikke let at finde folk som har tid til at instruere/
undervise – så igen vil jeg lige nævne at vi søger instruk-
tører- så skulle man have lyst til at starte et gymnastik-
hold op for de små eller noget andet, så kontakt os ende-
lig. 
 
På gensyn! 
Hilsner  
Cathie Westh 
Tlf. 40588009 
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Pedersker Svømmeklub samarbejder med Sydborn-

holms Privatskole/Børnehjørnet 

Igen i år er det muligt for børnene at gå til svømning i 

Pedersker Svømmeklub. Dog er rammerne lidt anderle-

des end de forrige år  

HVEM: 

Tilbuddet er for børn i børnehaveklassen til og med 5. 

klasse (inddeles i to hold) i Pedersker og omegn. 

HVORNÅR: 

Finder sted onsdag fra kl. 15 - 16 i Rønne Svømmehal v. 

træner Jennifer (erfaren træner). Afgang fra skolen kl. 

14.20 og retur kl. 16.30. 

 Vi tilbyder to sæsoner (man kan melde sig til begge to 

eller blot den ene):  

  

1. Uge 43 - 48 (6 gange) 

2. Uge 9 - 13 (5 gange)  

Vi har valgt at afkorte sæsonen, da flere har givet udtryk 

for 20 gange er for meget og vinterperioden er for kold til 

svømning. Endvidere vil der som noget nyt være en vok-

sen fra Sydbornholms Privatskoles SFO'en med på bus-

turen + som hjælpetræner i svømmehallen. 

Max deltagere: 25 børn. 
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Nyt fra Irene 
 

HOTEL Bolsterbjerg 
 

Stor tak for hjælpen med nye spillerdragter til vores U10 
drenge…. De var vokset ud af det de havde, så nyt var 
på krævet. 
Det fik vi af Hotel bolsterbjerg. Tak for det. 
Det tøj, de var vokset ud af, var ikke slidt op. Det er nu 
gået i arv til de mindste spillere, så nu er de også iklædt 
ens spillerdragter, de er pave stolte.  
 
Tak til Nalle for en taske til at have tøjet i.   
 

Vingården i Pedersker 
 

Vi er meget taknemlige, for at Jesper Poulsen har foræret 
os en lille gødningsspreder, til at hænge på en have trak-
tor. Den vil vi få meget glæde af, til vores ny anlagte bold-
bane. Vi skulle ellers have investeret i en ny.  
 

Bolde til de mindste 
 

De mindste har hidtil spillet med almindelige plastikbolde, 
men det synes de, at de var vokset fra, derfor ønskede 
de sig rigtige læderbolde. Vi har igen været heldige at  
NB Biler, Åkirkeby Farvehandel og Ø’Slam  
Har købt og givet os hvad vi har ønsket os. 
 
 

Med venlig hilsen 
Irene Espersen 
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I vores egen atmosfære 

er vi måske nok lidt sære , 

men vi tænker mange tanker 

nye ting på døren banker, 

 ideer der kan bruges kommer 

andre stoppes ned i lommer. 

måske på jord de har sin gang  

Til næste år, til sommer engang 

 
Motionscykelløbet  

 
 Motionscykelløbet blev afviklet i fint vejr med lidt vind. 
Der blev solgt 84 lodder og der var igen fine præmier til 
alle. 
Der var god opbakning om arrangementet.  
Om aftenen var der fuldt hus til fælles grill.  
Her var der også fine præmier til amerikansk lotteri. 
En hyggelig eftermiddag og aften med Mette og Per Birk i 
spidsen, en stor tak til dem for deres kæmpe arbejde 
med at få dette arrangement  stablet på benene. 
En stor tak skal også lyde til leverandører til Brugsen og 
andre sponsorer, 
der har givet præmier til dette arrangement. 

Hanne Hansen  
Frivillig i Pedersker IF 
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Nalle, Jernbanegade 3, 3720 Aakirkeby. Tlf. 56974990 
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Aktivitets kalender 

i Pedersker idrætsforening 

Vinteren 2014/15 

 

Fodbold 

 

FNUGGI 

Stævnedatoer kommer senere 
træner 

Michael Hesthaven 
 

U 10 drenge 
Stævnedatoer kommer senere 

Træner  
Preben Christoffersen 

 

 U11 piger  
Stævnedatoer kommer senere 

træner 
 Jesper Hermansen 

   
Fodboldudvalgsformand 

Flemming Nexø 
Tlf. 56978139 
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Gymnastik 

 
Spring/Rytme gymnastik 
Mandag kl 16,00 - 17,00 

Instruktører 
Karen Munch 

Alberte Blomgren 
Rosa Matiesen 

 
Gymnastikudvalgsformand  

Cathie Westh 
Tlf. 40588009 

 
 
 
 
 
 

Taekwondo  
Mandag  kl 17,30 - 19,00 

Træner  
Michael Hesthaven 

 
Taekwondo udvalgsformand 

Michael Hesthaven 
Tlf. 56975082 

 
 

 


