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Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:
Formand:

???????

Næstformand ????
Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10

mobil nr. 22222358

Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej 35,,

mobil. nr. 50728537

Gymnastik: Marianne Haase, Munkegårdsvejen 2

mobil nr. 42339658

Fodbold: Flemming Nexø, Hegnedevejen 31

mobil nr. 24464007

Taekwondo: Mikael Hesthaven Bodernevej 19

mobil. nr. 20425082

Festudvalg : ????
suppleant:?????
Redaktør: Marianne Jensen, Dr. Glavens Vej 1

mobil nr. 24656537

E-mail: marronnic@mail.dk
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Motionscykelløbet

Klubhuset på Baunevej

Vores motionscykelløb sidste år blev vel modtaget og
det samme blev de sponsorerede gaver. Vi var ca. 30
cyklister - dette håber og tror vi kan blive bedre !

Forårsnyt 2017

Så støt op om den gode sag og få en herlig dag.
Vi slutter af med grill og amerikansk lotteri om aftenen.
Vi håber på sol og god vind og friske ben.

Klubhusets grundareal, blev jf. udbudsreglerne sat til
salg af BRK på kommunens hjemmeside
d.10november 2016, for højeste bud over 150.000kr.
Højeste bud var pålydende 175.500kr.

Lørdag den 24. juni 2017
Tilmelding og køb af billetter kl. 13,00
Løbet starter kl. 14,00
Bag Brugsen
Fælles spisning kl. 18,00
Bag brugsen
Mette og Per Birk

Derfor besluttede Pedersker IF bestyrelse, d. 8-12 at
benytte sig af den forkøbsret på grunden der var aftalt
med BRK.
Dermed blev Klubhus og grund sat til salg i Nybolig
straks efter årsskiftet.
Først i januar blev klubhuset solgt for 425.000kr med
købers overtagelse d. 1-2-17.
Lørdag d. 11-1 tømte vi klubhuset med hjælp af de trofaste folk fra lokalsamfundet. Tak for det.
Det vil sige, at processen med nedlæggelse af Fodboldbaner og salg af klubhuset på Baunevej, nu er afsluttet.

Lisbet Munch
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En helt særlig tak til

Hej sponsorer

KL Guld og Sølv
Paul Anker Pedersen

Velkommen til Murermester Jens Knudsen

Det Gamle Røgeri
I har hjulpet os med redskaber til gymnastik-afdelingen
Ønsket var nogle Step Op Bænke og det fik vi med jeres hjælp. Både instruktøren og gymnasterne er rigtig
glade for dem. De bliver flittigt brugt hver tirsdag aften.

Vores trofaste sponsorer har fået et nyt medlem.
Murermester Jens Knudsen har nu også fået et skilt
på Pedersker Stadion.
Udhængsskabet i Brugsen er som altid fuldt optaget.

Tak for hjælpen
Fra Irene Espersen og
Pedersker Idrætsforening

Pladser til skilte på stadion er alle optaget, og alle
annoncer til bladet er i orden.
Altså et rigtigt godt forår har alle vores sponsorer givet os. Uden jer eksisterede Idrætsforeningen nok
ikke så længe endnu.
Tusind tak
Irene Espersen

24

5

Det glæder Pedersker IF, og det glæder
Fodbold Drenge/Piger U13
Indendørs sæsonen gik godt. Hvor der kun var et stævne,
vi desværre måtte melde afbud til. Vi endte på en 4 plads
ud af i alt 6 hold. I år måtte vi stille op med kun et hold indendørs, da der desværre ikke var nok spillere til 2.
Der er flot fremmøde til træningerne hvor både drenge og
piger arbejder godt. Der er 10 drenge og 2 piger, men vi
vil selvfølgelig gerne have flere med. Der har været lidt
udfordringer med at skabe respekt mellem trænere og
spillere, måske fordi vi går på samme skolen.

Snellemark 36. 3700 Rønne. Tlf. 5691 4901

At være 2 til at 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, lidt øvelser hvor man styrker ens boldkontrol,
konkurrencer og til sidst lidt almindelig kamp. Det er altid
en stor succes med kamp.
Vi træner drengene og pigerne lige efter skole om mandagen, på P.I.F´s bane. Fra klokken 15.30 – 17,00, som det
ser ud nu, men om cirka 5 uger bliver det til 14.30-16,00
(Ændringer kan forekomme.) Mange sportslige hilsner fra
Ditte Funch & Andreas Riis
Kontaktes evt. på telefon nummer, Ditte: 53 28 66 50 og
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Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg
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Henover foråret sættes løbeintervallet stille og roligt op.
Senere på sæsonen kan vi måske stuve os sammen i
et par biler og køre til stranden og løbe – det er bare så
dejligt! Vi er jo så heldige, at vi har masser af skønne
løbeture lige uden for vores hoveddør – det er som bekendt bare at gøre noget ved det.

.

Vi mødes første gang tirsdag den 4. april kl. 19.00 på p
-pladsen i Lynggårdsskoven – indkørsel fra Ølenevejen
lige udenfor Pedersker.
Med gymnastikhilsen fra Marianne Haase – formand for
Gymnastikforeningen
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Forårsaktivitet i Pedersker Idrætsforening.
Kom godt i gang med at løbe - begynderløb!
Fuglene synger, anemonerne nikker under træerne og
stierne kalder på os. Lige nu er det den allerbedste tid at
komme i gang med at løbe. Så har du og din familie et
ønske om at komme i gang med at løbe med andre ligestillende, så er det tid til at finde løbesko, tights eller joggingbukser frem.

For at undgå ømme lægge og andre ubehageligheder,
lægger vi langsomt ud. Benene skal jo lige vænne sig til
de nye udfordringer.
Vi starter med et par minutters rask gang som opvarmning.
Derefter lunter/løber vi 1 minut og går efterfølgende 1 minut. Dette gentages.

Nyt fra Gymnastik
Tilbageblik på Gymnastiksæsonen 2016 – 2017.
Som ny formand for Gymnastikafdelingen ville jeg rigtig
gerne have nogle ønsker fra Pedersker og omegn – hvilke ønsker har I om forskellige hold i den kommende sæson? Det vil måske ikke være muligt at tilgodese alles ønsker, men vi i bestyrelsen vil i alle tilfælde love at gøre vores bedste Det springende punkt er jo som bekendt at finde egnede instruktører. Men omvendt er det tit nemmere
at søge instruktører til et specifikt hold. Så ring til mig på
nedenstående nummer. Hvis I har ønsker for hold her i
Pedersker, måske går rundt med en instruktør i ”maven”
eller måske er ledig/tidligere instruktør! VI skal nok hjælpe med evt. kurser.
I indeværende sæson har gymnastikafdelingen startet ikke mindre end 4 hold op: Familieidræt, Sundt og Godt –
motionsgymnastik for m/k, Taekwondo og Gymnastik for
børn fra 0 år til 3. klasse. To af disse hold var vi desværre
nødt til at lukke ned relativt hurtigt, da der ikke var nok
interesse for dem.
Gymnastik for børn fra 0 år til 3. klasse.
Siden nytår har Julia, Marie og Mikael hver torsdag lavet
gymnastik, hygget og leget med børn i forskellige aldre
og deres voksne. De har sidste gang torsdag den 6. april.
Pigerne skal på minihjælperkursus til maj, så de er klar til
næste sæson. Det er jo altid godt at få fyldt noget ny viden på.
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Sundt og Godt.
Motionsholdet Sundt og Godt har på trods af sine kun 8
deltagere været en succes. Efter en lidt tøvende start, hvor
jeg lige skulle finde rytmen, finde det rigtige musik og pudse øvelserne af, har vi bare knoklet derudaf. Det skal lige
siges at det er flere år siden, jeg sidst har undervist i motionsgymnastik.
Hver tirsdag har vi lagt ud med en lille aerobic serie for at
få pulsen lidt op. Herefter har vi siddende på bolden hoppet stille og roligt op og ned og fra side til side og dermed
langsomt varmet hele overkroppen op. Det foregår selvfølgelig med dejlig musik til. Derefter har vi trænet skuldrene,
ryg, nakke og arme. Det har indimellem været lidt hårdt
men absolut også morsomt, især da vi her sidst på sæsonen udfordrede vores balanceevne og smidighed på boldene. Kan vi f.eks. ligge på knæ på bolden uden at falde
ned!
Efter jul har vi hver træningsgang fået pulsen ekstra op
ved at lave cirkeltræning med sjippetove, elastikker og vores nye step op bænke. Vi er alle blevet meget bedre til at
sjippe. Selvfølgelig er vi hele vejen blevet hjulpet godt på
vej af inspirerende musik.
Diverse styrkeøvelser for ryg, mave, balle, lår, arme og
ben har været et fast indslag. Stille og roligt har vi øget antallet pr. øvelse og vi er bare blevet så gode her sidst på
sæsonen, at vi har måtte sætte tiden op med et kvarter. I
starten kunne vi måske lave øvelserne 3 gange – nu er vi
oppe på 15 gange, sejt ikke!
Som det sidste nye har vi prøvet os lidt frem med Smart
træning, hvor vi skal koordinere bevægelser med hukommelsen. Denne hjernetræning er ikke så let, skulle jeg lige
huske at sige fra kursisterne, men vi hænger på og det får
smilene frem.
10

19

Tak til alle, som hjælper til med at få fodbolden til at
køre, og til alle som er med til at betale.
Hjemme kampe U13 Drenge

Fremmødet har til tider været svingende, men det er der
taget højde for i undervisningen. Kursisterne kommer når
de kan. Vi har heldigvis ikke en opvisning, der venter på
os.
Jeg glæder mig allerede til næste sæson, hvor jeg håber
på at møde en masse nye som ”gamle” kursister. Det er
en dejlig tanke, at kunne inspirere (læs her herse med)
andre til at gøre noget sundt og godt for dem selv, samtidig med også at gøre noget sundt og godt for sig selv.
Det kan ikke blive bedre, vel!

Lørdag 8-4 kl. 11,00 Ped-Viking
Tirsdag 2-5 kl. 17,00 Ped-RIK 2

Lørdag 20-5 kl. 11,00 Ped- Knudsker
Lørdag 27-5 kl. 11,00 Ped- Hasle
Lørdag 10 - 6 kl. 11,00 Ped-ASG
Flemming Nexø
Fodboldformand

Nyt! Kom godt i gang med at løbe!
Når sæsonen er helt forbi starter jeg et løbehold op om
tirsdagen. Vi skal i begyndelsen løbe på stierne i Lynggårdsskoven. Vi lægger ud med at løbe korte intervaller i
et stille tempo, gå lidt, løbe lidt – wellness løb. Senere
kan vi måske stuve os sammen i et par biler og køre til
stranden og løbe her. Vi er jo så heldige at vi har masser
af skønne løbeture lige uden for vores hoveddør.
Første gang er tirsdag den 4. april og vi mødes kl. 19.00
på p-pladsen i Lynggårdsskoven – indkørsel fra Ølenevejen lige udenfor Pedersker.
Med gymnastik hilsen fra
Marianne Haase – formand for gymnastikafdelingen
Mobil nr.42339658
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Forårsnyt 2017
Nu går det mod lysere tider og det nærmer sig at der
skal til at spilles fodbold udendørs, det ene hold U/13
drenge årgang 04-05 som vi har tilbage spiller første
kamp lørdag d. 8 april på hjemme bane, de er i en række med 6 hold hvor der er både drenge og pige hold
med, det viser at det ikke kun er os der har det svært
med at samle fodbold spillere , det er et problem i mange klubber her på øen. Det er svært at være lille.
Ditte og Andreas fortsætter med at træne drengene indtil sommer hvor efterskolen kalder, så må vi se om der
er nogen anden til at tage over eller hvad vi så gør.
Drengene er begyndt at træne ude på banen for at være klar til kampstart.
Vi arbejder på at starte noget Bedstemor fodbold. Ideen
er helt ny for os, så der skal lige findes en træner som
har interessen. Så skal vi ud og finde nogle bedstemødre eller damer i alle aldre, som synes det kunne
være sjov at komme ud og røre sig og at lege lidt med
bold. Vi håber at være klar først på sommeren.
Der er blevet spurgt om vi har noget ældre spiller tøj
som flygtningene, på det gamle mejeri, kan få. Det kigger vi efter, om der er.

12

17

16

13

Nyt! Kom godt i gang med at løbe!

Aktivitets kalender
i Pedersker idrætsforening
Forår/sommer 2017

Første gang er tirsdag den 4. april og vi mødes kl.
19.00 på p-pladsen i Lynggårdsskoven – indkørsel
fra Ølenevejen lige udenfor Pedersker.

Fodbold

Kontaktperson: Marianne Haase, mobil 42339658

Vi træner drengene og pigerne lige
efter skole om mandagen,
på P.I.F´s bane.
Træningstiden er 15.30-17.00

Son Taekwondo
Har ikke fastlagt nogen træningsdag endnu,
da tilslutning ikke er så stor.

Hjemme kampe U13 Drenge
Lørdag 8-4 kl. 11,00 Ped-Viking
Tirsdag 2-5 kl. 17,00 Ped-RIK 2
Lørdag 20-5 kl. 11,00 Ped- Knudsker
Lørdag 27-5 kl. 11,00 Ped- Hasle
Lørdag 10-6 kl. 11,00 Ped-ASG
Kontaktperson: Flemming Nexø mobil 24464007
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Interesserede kan kontakte Mikael Hesthaven, mobil 20425082

motionscykelløbet
Lørdag den 24. juni 2017
Tilmelding og køb af billetter kl. 13,00
Løbet starter kl. 14,00
Bag Brugsen
Fælles spisning kl. 18,00
Bag brugsen
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