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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                              

 Festudvalg :  ???? 

suppleant:????? 

Redaktør: Marianne Jensen, Dr. Glavens Vej 1                          mobil nr. 24656537 

E-mail: marronnic@gmail.com    /  marronnic@mail.dk 
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Nyt fra samarbejdet imellem Sydbornholms Privat-
skole og Pedersker IF. 

 

Pedersker IF samarbejder med Sydbornholms Privat-
skole om idrætsfaciliteter, og har i løbet af det sidste år 
haft to områder at arbejde med.  

Ønske om anlæggelse af atletikbane. 

Mulighed for depot, rekvisit og klublokale. 

Med hensyn til atletikbane har Pedersker IF indhentet 
tilbud på anlæggelse af atletikbane hos 3 bornholmske 
entreprenører. Bestyrelsen har besluttet at arbejdet ud-
føres af entreprenør Jens Møller. 

Anlægsarbejdet tilstræbes færdiggjort inden forår 2019.  

Vi glæder os til at få atletikbanen som idrætsfacilitet ved 
skolen. Både til gavn for brugerne i Pedersker IF, og til 
brug for idrætten på Sydbornholms Privatskole. 

Med hensyn til lokale til brug for Pedersker IF, samar-
bejder vi med skolen og undersøger mulighederne. 
Blandt andet ser vi på om Pavillonerne kan benyttes til 
fællesbrug.  

 

    Venlig hilsen Lisbet Munch Pedersker IF 
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   Mobil tlf nr: 40469524 
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Vi skal have det hyggeligt og vi skal grine, knokle og 
svede.  

Vi starter lidt blødt op her efter sommeren og lægger fle-
re og flere øvelser/aktiviteter på hen ad vejen. Vi skal for 
eksempel træne med små håndvægte, lave balance-
øvelser og meget mere.  

   

 

Instruktøren på begge hold vil være: Marianne Haase, 
mobil 42339658. 

 

Lidt om instruktøren: 

Jeg er plejemor og uddannet pædagog. Har været på 
mange DGI kurser i løbet af årene. Jeg deltager i alle de 
spændende kurser, der udbydes her på Bornholm. Jeg 
har været instruktør på mange forskellige børne – og 
voksenhold. Først i Vejby Idrætsforening i Nordsjælland 
og sidst her i Pedersker, hvor jeg tidligere har haft Putte-
hold, Forældre/barn hold, og pt har Sundt og Godt 
motionshold og løbehold. Jeg bor lidt udenfor Poul-
sker med mine 2 – og 4 benede familie medlemmer. 

 

Med gymnastikhilsen Marianne Haase, 

formand for gymnastikafdelingen i Pedersker IF. 



22 

Målet er at vi er i bevægelse hele tiden, får pulsen op 
og med tiden får lyst til mere. Vi skal svede, knokle og 
grine!  

 

NYT! Senior Gymnastik – for seniorer og andre!  

Sæsonstart torsdag den 20. den september. 

 

Som noget helt nyt kan vi i år tilbyde motionsgymnastik 
i dagtimerne. 

Målgruppen er primært m/k 60 plus. 

Personer, der har svært ved at indpasse en træning om 
aftenen, f.eks. fordi de har skiftende arbejdstider, skal 
passe børnenes sengetid eller andet, kan også med for-
del deltage her. Der vil være mulighed for at skifte mel-
lem de to hold. Hovedsagen er at vi får masser af moti-
on! 

Vi mødes hver torsdag formiddag kl. 10.15 – 11.15. 

 

Vi træner i gymnastiksalen på Sydbornholms Privatsko-
le. Husk I skal via kældertrappen fra p-pladsen. 

Medbring eventuelt eget liggeunderlag, samt en flaske 
vand.  

 

Selvom vi har rundet de 60 år, skal vi stadig holder os i 
form. Det er ikke blevet mindre vigtig at motionere – 
tværtimod! For at bevare den styrke og smidighed vi har 
og for at optimere den, skal der trænes regelmæssigt 
og ofte.   
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Kære venner 

 

 

Igen har I hjulpet mig, med at få de ting vi skal bru-
ge; det drejede sig om 2 træningsdragter til trænere. 
Vi bruger normalt, det vi har liggende, men vi havde 
ikke noget i rette størrelser. 

K L Guld og Sølv og Bornholms Produktforretning 
klarede problemet for os.  

Tak for det. 

 

Til Kronprinseløbet skulle der bruges præmier og 
mange hjalp os.  Fantastisk. 

Arnarger Røgeri, Gerts scooter service, Den Lille 
Havfrue, Nexø Gamle Røgeri, Bøjstrup Byg, Toyota, 
Vingården, Ernas børnebutik, Bornholms Sommer-
fuglepark, Bog og Ide Nexø, Intersport Rønne, Dag-
lig Brugsen Pedersker, Spar Åkirkeby. 

Rigtig mange tak 

En stor tak til alle vores annoncører her i Efterårs 
Nyt, hermed er I med til at vi kan lave aktiviteter for 
vores unge mennesker, så de har noget at gå op i og 
bruge kræfter på. 

 

Tak til jer alle 

Irene Espersen 
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Sundt og godt – Motionsgymnastik for alle. Sæson-
start tirsdag d. 18. september. 

 

Målgruppen er m/k i alle aldre, der har brug for at få rørt 
sig.  

 

Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.00 – og slutter igen kl. 
20.00 – 20.15.  

 

Vi træner i gymnastiksalen på Sydbornholms Privatskole. 
Husk I skal gå ind via kældertrappen fra  

p – pladsen. 

Medbring eventuelt eget liggeunderlag, samt en flaske 
vand. 

 

Efter opvarmning, hvor vi får pulsen op, vil de store terapi-
bolde blive flittigt brugt til at arbejde alle kroppens muskler 
igennem i et stille og roligt tempo. Herefter træner vi mere 
målrettet ryg, mave, skuldre, arme, ben etc. 

Vi skal henover sæsonen arbejde med forskellige små 
gymnastikredskaber så som sjippetove, håndvægte små 
bolde etc.  

Smart træning, hvor vi styrker vores sanser og holder 
hjernen frisk, vil blive puttet ind imellem de andre aktivite-
ter. 

Vi slutter af med afspænding til stille musik. 
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Gymnastikafdelingens aktiviteter i sæsonen 2018 – 
2019. 

Igangværende aktiviteter: 

 

Efterårsløb i Lynggårdsskoven: 

Tirsdag den 7. august startede løbeholdet op igen efter 
en måneds sommerpause Det var en meget varm peri-
ode, men heldigvis var der dejligt skyggefuldt under 
træerne. 

Sidste efterårsløb i år 
er den 11. september. 
Hvis der er opbakning, 
påtænker vi at starte 
op igen efter gymna-
stikafslutningen i 
marts 2019. 

 

Så er efteråret over os og den nye gymnastiksæson 
vinker lige forude! Gymnastikafdelingen har i denne 
sæson 2 tilbud at byde ind med.   
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   Forårs sæsonen 2018  

 

Gik rigtig fint. Vi har stillet med hold til U8-
drengestævnerne og vundet mange kampe. I mod-
sætning til i fjor har vi imidlertid ikke kunnet stille 
med et U10-pigehold. 
Det var skønt at få græs under støvlerne efter vinte-
rens lange indendørstræning. Vi er almindeligvis 
omkring 10 til træning, hvoraf et par stykker er lidt 
ældre piger der træner med, selvom de ikke kan del-
tage i drengestævnerne. Det er et rigtigt fint antal 
som gør at vi både kan træne nogle individuelle fær-
digheder og få noget kamptræning i benene. 
I såvel foråret som i den nuværende efterårs sæson 
træner vi hver onsdag på banerne ved Sydborn-
holms Privatskole i tidsrummet 16.15-17.30. Vi over-
vejer om vi også skal træne hver anden søndag for-
middag -- det kommer vi formentlig til. 
Senere på efteråret vil vi rykke ind i skolens gymna-
stiksal. På den måde kan vi træne hele året og sam-
tidig få indendørserfaring inden vinterens inden-
dørsstævner løber af stablen. 
Selvom fremmødet generelt er fint, også i forhold til 
sammenlignelige klubber, tager vi meget gerne imod 
nye håbefulde fodboldspillere. I den forbindelse er 
det værd at minde om at også U8-piger er meget vel-
komne. 
 
Sara Sørensen (tlf. 22 86 70 96) og Alex Speed Kjeld-
sen (tlf. 53 60 01 21) 
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Nyt fra fodbold  

 

Efterårs nyt 2018 

 

En dejlig varm sommer er gået. Den smule fodbold vi 

har, er startet op igen.  Alex og Sara har en flok U/8 

drengespillere, som de hygger sig med hver onsdag, 

samt de stævner som er her i efteråret. De har også 

planer om, at spille indendørs hen over vinteren, der vil 

de træne i skolens gymnastik sal. 

Den varme og tørre sommer har været meget hård ved 

vores bane, det var meningen at den skulle været verti-

kal skåret og tromlet i foråret, men det kunne ikke gø-

res da al vækst  i græsset stoppede, det er så lige ble-

vet gjort, nu når der er begyndt at komme lidt regn, så 

er det bare at håbe, at banen ikke har lidt for meget 

skade. 

En tak til spillere, trænerer og de der ellers hjælper til 

samt sponsorer. 

 

Fodboldformand 

Flemming Nexø  
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Aktivitets kalender 

i Pedersker idrætsforening 

Efterår/vinter 2018/19 

 
 

 

 

Fodbold 

U/8 drenge 

 Træner onsdag kl. 16,15 - 17,30 

 

Trænere 

Alex Speed Kjeldsen (tlf. 53600121) 

Sara Sørensen (tlf. 22 86 70 96) 

 

 

Kontaktperson: Flemming Nexø  

mobil 24464007 
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Løbetræning 

 

Vi mødes tirsdag kl. 19.00 på p-pladsen i Lyng-
gårdsskoven – indkørsel fra Ølenevejen lige uden-

for Pedersker.  

Slut for vinteren den 11. september 

 

 

 

Gymnastik 

På Sydbornholms Privatskole 

Sundt og godt , motionsgymnastik M/K 

Tirsdag kl. 19,00 - 20,15 med start den 18.9.18 

Instruktør Marianne Haase 

 

Seniorgymnastik MK 

Torsdag kl. 10,15 - 11,15 med start den 20.9.18 

Instruktør  

Marianne Haase 

 

 

Kontaktperson: Marianne Haase,  

mobil 42339658 

 


