PEDERSKER IF
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Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:
Hjemme kampe for U/11 drengene
Formand:

???????

Torsdag 7-4 kl. 17,30 Pedersker – Viking

Næstformand ????

Torsdag 21-4 kl. 17,30 Pedersker – Nexø 2

Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10
Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej 35,,

Mobil nr. 22222358
Tlf. nr. 50728537

Gymnastik: ????
Fodbold: Flemming Nexø, Hegnedevejen 31
Taekwondo: Mikael Hesthaven Bodernevej 19
Festudvalg : ????

Mobil nr. 2446407
Tlf. nr. 5697508

Torsdag 12-5 kl. 17,30 Pedersker – ASG
Torsdag 9-6 kl. 17,00 Pedersker – ØIF
U/11 drengenes udekampe.
Torsdag d.28-4 kl. 17,00 ØIF- Pedersker
Torsdag d. 19-5 kl. 17,30 Viking 2 -Pedersker
Torsdag d, 2-6 kl. 17,30 Nexø 2- Pedersker
Torsdag d. 16-6 kl. 17,30 ASG- Pedersker
Der er ikke kommet noget endnu om stævner for de
på 6 til 9 år men det kan ikke vare længe før det er
der

suppleant:?????

Flemming Nexø
Fodboldformand
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Fodbold
Forårs nyt 2016
Inden dørs fodbold er slut for i år, vi har haft et U/11 drenge og et U/13 drenge hold til at spille hen over vinteren, 3
gange før jul og 3 gange efter, begge hold har fået hjælp
af nogle af pigerne som der ikke kunne findes hold til, en
god måde at holde sig i gang på. Vi valgte at spille U/13
fordi der er en som er for gammel til U/11, og når der er
spillere nok kan der ikke gives dispensation, men de klarede sig meget godt, selv om de mødte hold som næsten
var dobbelt så store, som nogle af vores. Godt gået drenge

Klubhuset på Baunevej
19 november 2015 vedtog Bornholms Regionsråd ændring af lokalplan nr. 3 Østre Sømark. Ændringen giver
mulighed for udstykning til sommerhusgrunde af området
med boldbaner på Baunevej.
Lokalplan ændringen betyder, at grunden under Pedersker IFs klubhus på Baunevej udstykkes med henblik på
salg af grund og klubhus.
19 Januar 2016 var Pedersker IF (Flemming Nexø, Preben Christoffersen, Lisbet Munch) til møde med Teknikmiljø (Claus Stensgaard Jensen, Ann Juul Nielsen) og formand for Fritid og kultur Erik lund Hansen om videre plan
for grunden under Pedersker IFs klubhus på Baunevej.

Det er blevet lyst om aftenen og træningen for U/11 drengene er startet, de begyndte lige efter påske med at træne på græs. Men der er heller ikke så lang tid til at de
skal spille første kamp, det er allerede torsdag d. 7-4

Claus Stensgaard Jensen orienterede om juridiske vilkår
for salg af BRKs ejendom. Vi drøftede forskellige detaljer
og Pedersker IF fik svar på aktuelle spørgsmål.

Christian Cederkvist er træner med hjælp fra Ditte Funch
og Caroline Marker, vi regner med at alle spillere fortsætter. Efter sommer ferien rykker de op og spiller U/13.

Teknik og miljø iværksætter udstykning af grunden og indhenter et antal ejendomsvurderinger.

De mindre spillere på 6-10 år fortsætter Jesper Hermansen med at træne.Han kan godt bruge en eller to hjælpere til at holde styr på ungerne, så hvis der sidder nogen
som ikke ved hvad man skal bruge et par timer om ugen
til, så kan vi godt hjælpe med det. Bare sig til.

Efter udstykning, vurdering og prisfastsættelse sendes sagen til behandling hos Teknik og miljøudvalget, som vedtager betingelserne for salg af grunden.

Ellers er der ikke så meget andet at sige, måske lige, at
der er lavet et skilt med PEDERSKER STADION, som
kommer op og sidde ved uret.
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Der er lagt overordnede planer:

Ud fra disse vurderinger fastsættes prisen på grunden af
Teknik og miljø.

Teknik og miljø og Pedersker IF, aftaler hvordan køb af
grund og salg af grund og klubhus teknisk kan forløbe.
Lisbet Munch
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Fodbold Drenge/Piger U11/U13
Indendørs sæsonen gik godt. Hvor der kun var et stævne,
vi desværre måtte melde afbud til.
U13 endte på en 4 plads ud af i alt 6 hold.
U11 vandt de fleste af deres kampe i deres række, men
der bliver ikke talt point i den alder, alle fik en medalje.
Der er flot fremmøde til træningerne hvor drengene/ pigerne arbejder godt.
Der er 10 drenge og 2 piger, men vi arbejder selvfølgelig
på at få flere med.
Der har været udfordringer med at skabe respekt mellem
trænere og spiller, måske fordi vi går på skolen.
At være 2 at til træne, har været en fordel, for hvis der har
været skænderier, deler vi dem op, så alle får en god træning.
Træningen forløber med noget konditions træning, styrke
træning, boldkontrol, lidt konkurrencer og til sidst lidt
kamp.
Vi træner drenge lige efter skole om fredagen, på P.I.F´s
bane. Fra klokken 13.30 – 15.00
(Ændringer kan forekomme.)
Mange sportslige hilsner fra Ditte Funch & Caroline Due
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Følgende sponsorer har skilte på Pedersker stadion for året
1.4.2016 - 31.3.2017
Bøjstrup byg

Toyota

Pedersker Taxi

Sportigan

Nybolig Nexø

Nexø Gamle Røgeri

Peter Paldan

Bornholms Brand

Axel’s Murerforretning

Nykredit

Brian Lang

Daglig Brugsen Pedersker
Tak for det
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Son Taekwondo

Hallo alle sponsorer

Så er vi startet op igen. Først om mandagen, men
måtte flytte til torsdag på grund af fodbold. Så nu har
vi undervisning hver torsdag kl 16,30– 18,00.
Det går fint med det blandede hold for drenge og piger
i alderen 8 - 17 år.

Stor tak til jer alle sammen.
Udhængsskabet i Daglig Brugsen har igen fuldt hus. Der
var kun en enkelt der ikke ønskede at forny, så det var
hurtigt klaret.

Der er ca. 8 på holdet og der er plads til flere. I 2016
vil vi fokusere mere på pensum, da der er flere som
gerne vil prøve en graduering og bælteprøve.

Skilt på Pedersker Stadion:

Det bliver rigtig spændende.

Vi skulle bruge 10 overtræksveste og 15 par strømper.
De veste vi havde, var alt for store. Det så ud som om
drengene fik kjoler på, det går jo ikke.

Varme hilsner fra Mikael Hesthaven

Der er udsolgt, alle de pladser vi har er besat.
Tak for det.

Anlægsgartner Brian Lang hjalp os med begge dele.
Drengene havde løbet tæerne igennem strømperne, og
det er ubehageligt at have på. Stor tak til Brian Lang.
Også tak til bladets annoncører.
Jeres velvilje gør, det rart at arbejde med sponsorer
Hilsen Irene Espersen
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Pederskers u 11 drenge til det sidste indendørs stævne. Flot
fodbold drenge ⚽. Tak til trænerne Caroline Marker Due og –
Dittemaria Funch, her i Søndermarkshallen.
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Aktivitets kalender
i Pedersker idrætsforening
sommeren 2016

Motionscykelløb
Start og mål
Bagved Pedersker Daglig Brugs
Der er cykelløb lørdag den 4. juni kl. 14.00
med tilmelding fra kl. 13.00

Dagen afsluttes med
Fodbold
Hjemme kampe for U/11 drengene

fælles grill aften kl 18,00 bagved Daglig Brugsen se
mere på side 20

Torsdag 7-4 kl. 17,30 Pedersker – Viking
Torsdag 21-4 kl. 17,30 Pedersker – Nexø 2
Torsdag 12-5 kl. 17,30 Pedersker – ASG

Torsdag 9-6 kl. 17,00 Pedersker – ØIF
U/11 drengenes udekampe.
Torsdag d.28-4 kl. 17,00 ØIF- Pedersker
Torsdag d. 19-5 kl. 17,30 Viking 2 -Pedersker
Torsdag d, 2-6 kl. 17,30 Nexø 2- Pedersker
Torsdag d. 16-6 kl. 17,30 ASG- Pedersker

Der er ikke kommet noget endnu om stævner for de på 6
til 9 år men det kan ikke vare længe før det er der
Flemming Nexø
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BORNHOLM SON TAEKWONDO
Nyt hold for børn og unge - torsdag16.30 til 1800
Træning for øvede og voksne - Torsdag 19.00 til
21.00.
Tilmelding: Mikael Hestehaven,
mob: 2042 5082.
Tlf. 56975082
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