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Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 

  

http://www.bornbrand.dk/
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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@gmail.com 
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Klubhuset på Baunevej. 

 

Klubhuset på Baunevej blev formelt solgt d. 1-2 2017. I 
sager med udstykning går der ind imellem lidt længere 
tid end ”man regner med” og handelen er derfor afslut-
tet d 29-1-2018. Det vil sige, at Klubhuset er helt ude 

af Pedersker IFs hænder nu.    

Inventaret fra klubhuset er opmagasineret i den gamle 
børnehave bolig på Sydbornholms Privatskole. Sports-
historisk materiale og pokaler opbevares på Pedersker 
Samlingshus, hvor Pedersker IF har et depot-lokale.  

 

Lisbet Munch 
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   Mobil tlf nr: 40469524 

 

23 

 



22 

Indendørssæssonen 17-18 der nu er slut, er gået rigtig 
fint. Vi har stillet med hold til samtlige U8-
drengestævner (nogle gange har vi kunnet stille med 
to hold, andre gange blot med ét), og vi har også kun-
net stille hold til de fleste U10-pigestævner. 
 
Indendørstræningen er foregået i gymnastiksalen på 
Sydbornholms Privatskole onsdage kl. 16.30-17.30. 
Drenge og piger har trænet sammen lidt på tværs af 
årgange, hvilket har betydet at vi oftest har været 12-
14 til træning. Det flotte fremmøde har undertiden væ-
ret lidt af en udfordring, da der er forholdsvis begræn-
set plads i gymnastiksalen (og temmelig lydhørt). Alli-
gevel synes vi at træningerne generelt er forløbet 
godt, og børnene har da også klaret sig flot til inden-
dørsstævnerne. 
 
Vi ser dog også frem at komme udendørs igen, ikke 
mindst fordi det giver bedre muligheder for at oprethol-
de et højt aktivitetsniveau for alle gennem en hel træ-
ningsession. Det åbner desuden op for at vi kan dele 
børnene ind i grupper og eksempelvis lave mere mål-
rettet teknisk træning, hvilket har været temmelig van-
skeligt at praktisere i de lidt trange omgivelser i sko-
lens gymnastiksal. 
Vi håber at se mange når vi inden længe rykker uden-
dørs. 

Trine Lykkegaard Sonne Pedersen (tlf. 51702541) og 
Alex Speed Kjeldsen (tlf. 53600121) 

Bedste hilsner 

Alex Speed Kjeldsen 

Pedersker Hovedgade 72 
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Hej sponsorer 

Jeg ved godt, at jeg gentager mig selv, men det er jo 
også det samme jeg vil sige hver gang. 

Altså tusind tak til alle vores trofaste sponsorer, der 
gør det muligt for os, at få alle pladser fyldt helt ud. 
Det er både skilte på banen, udhængsskabet i Brug-
sen og annoncer til bladet. 

Tak for det. Det er bare så fantastisk. 

Jeg er meget taknemlig. 

 

Hilsen til jer alle  

Irene Espersen 



6 

  

    

 

  

Bedstemor / fitness fodbold 

Vi spiller 1 time hver onsdag aften fra 19.00-20.00 på 
Pedersker stadion. Vi træner på et niveau, hvor alle 
kan være med i deres eget tempo.  Vi starter med nog-
le simple fitness øvelser og lidt let løb som opvarm-
ning. Derefter laver vi forskellige fodboldøvelser med 
bold både individuelt og sammen som et hold. Der er 
altid smil på læben, en masse grin og hygge Venlig hil-
sen  

Kenneth Hansen 

Træner - bedstemor/ fitness  fodbold 

21 

 

 



20 

  

 

En særlig tak til  

Vognmand Tom Skovgård, Advokat Peter Paldan og  

Anlægsgartner Brian Lang. 

Vores gymnastik afdeling får mange gode ideer. Det 
kræver nogen gange nye rekvisitter. 

12 håndvægte på 1,5 kg, 12 håndvægte på 2,5 kg var 
ønsket. Det ville vognmand Tom Skovgård og Advokat 
Peter Paldan gerne give os. 

12 overtrækstrøjer til fodboldbørnene fik vi af Anlægs-
gartner Brian Lang 

Stor tak til alle 3  Irene Espersen 
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Forårsaktiviteter i Pedersker Idrætsforening. 

 

Kom godt i gang med at løbe – for nybegyndere og for let 
øvede! 

Fuglene synger, anemonerne nikker un-
der 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 og det 
behagelige løbetøj frem.  

 

Vi starter hver tirsdag 
med en fælles grundig opvarmning, så vi 
er klar til strabadserne ude på de ujævne 
skovstier.  

 

Begynderløberne vil i starten skiftes mellem at gå og løbe 
i korte intervaller. Henover foråret sættes løbeintervallet 
og rutens længde stille og roligt op efter deltagernes for-
udsætninger. 

 

De lettere øvede løber en lidt længere rute.  
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 Senere på sæsonen kan vi måske stuve os sammen i et 
par biler og køre til stranden og løbe – det er bare så dej-
ligt! 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 3. april kl. 19.00 på p-
pladsen i Lynggårdsskoven – indkørsel fra Ølenevejen lige 
udenfor Pedersker.  

 

 

Kronprinseløbet lørdag den 26. maj.  

 

Da vores kronprins Frederik fylder 50 
år den 26. maj, inviterer Pedersker Idrætsforening i samar-
bejde med Bornholms Cannonball til et stort fælles løbe-
event, for at fejre Hans Kongelig Højhed. 

Det vil være det smukke området omkring Vestre Sømark, 
der vil lægge løbestier til. Der vil være start og slut på p-
pladsen for enden af Gedebakkevej. 

  

Der vil være mulighed for at prøve 
kræfter med en hel eller en halv 
maraton. Begge distancer starter 

kl. 9.00 fra Gedebakkevej. På grund af forplejningen under 
og efter løbet bedes man venligst tilmelde sig til Gurli Han-
sen på mobil 21443250 senest den 25. maj kl. 12.00. 

Prisen for at deltage i en hel eller en halv maraton er 130 
kr. – prisen inkluderer forplejning, diplom og medalje. 
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For motionisterne vil der være to 

distancer på henholdsvis 5,3 og 

10,6 km. Fælles start kl. 13.30. 

Kl. 13.00 vil der være børneløb for de yngste deltagere - 

max. 12 år. Ruten er 2 km lang. 

Ruterne kan selvfølgelig løbes med babyjokker. 

Tilmelding til 5 og 10 km løbet samt børneløb, sker på 

selve dagen – starter kl. 12.00. 

For 5 og 10 km ruten er prisen 40 kr. og for deltagelse i 

børneløbet er prisen 25 kr. 

OBS!  

Vi gør opmærksom på, at løbet 

vil være et motionsløb uden tid-

tagning. Under løbet vil der blive 

udtrukket lodtrækningsgevinster indenfor hver kategori.  

Alle børneløbere vil få et diplom og en lille kongelig ge-

vinst. 

Der vil være frugt og vand/saft i mål området. 

Vi håber at rigtig mange vil støtte op om 

denne dag – huske det gode humør og et 

flag – det er jo en fødselsdag. 

Med løbe hilsen fra  

Marianne Haase   

Pedersker Idrætsforening.  
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Nyt fra fodbold  

 

Så nærmer det sig at det bliver forår og der kan komme 

gang i den smule fodbold, som vi kan fremtrylle. Det 

som vi kan sige vi har, er Bedstemor/fitness fodbold, 

som måske skulle hedde noget andet, for ikke at afhol-

de andre end bedstemødre for at møde op. Det er et 

tilbud til kvinder i alle aldre, som vil bruge en times tid 

om ugen med at have det sjovt, samtidig med at de får 

noget motion. 

U/10 piger og U/8 drenge er der også.  

Da det er så tidligt på året, er der ikke fastsat nogen 

dato på hvornår der er opstart  på noget. Det er ikke li-

ge det man tænker på i minus 10 grader . 

Ellers er det bare at vente på at det bliver vejr til at væ-

re udendørs, så der kan komme dato på hvornår der 

kan spilles. Opslag kommer. 

Vi har vundet 10 bolde i en konkurrence ved BBUs re-

præsentantskabs møde. De havde ryddet op på lage-

ret, alle klubber fik et lod og det var vores der blev truk-

ket 

Fodboldformand 

Flemming Nexø  

11 

 



12 

 

Aktivitets kalender 

i Pedersker idrætsforening 

Forår/sommer 2018 

 
Fodbold 

U/10 piger og U/8 drenge  

 

Trine Lykkegaard Sonne Pedersen (tlf. 51702541) 
og Alex Speed Kjeldsen (tlf. 53600121) 

Opslag med start uden dørs kommer  

 

 

 

Bedstemor/ fitness  fodbold 

Starter først i maj, når vejret tillader det 

Træner: Kenneth Hansen 

 

 

 

Kontaktperson: Flemming Nexø mobil 24464007 

 

15 



14 
13 

Løbetræning 

 

Vi mødes første gang tirsdag den 3. april kl. 19.00 
på p-pladsen i Lynggårdsskoven – indkørsel fra 

Ølenevejen lige udenfor Pedersker.  

 

 

 

 

Kronprinseløbet lørdag den 26. maj.  

 

Der vil være mulighed for at prøve kræfter med en 
hel eller en halv maraton. Begge distancer starter 
kl. 9.00 fra Gedebakkevej. På grund af forplejnin-
gen under og efter løbet bedes man venligst til-

melde sig til Gurli Hansen på mobil 21443250 se-
nest den 25. maj kl. 12.00. 

 

Kontaktperson: Marianne Haase, mobil 42339658 

 

 

 

  

  

  

  


