Februar Nr. 1 - 2018 - 41. årgang

FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG
FORMAND:
Anna-Mette Jacobsen

Tlf. 40 76 47 79

ragedal16@gmail.com

Tlf. 28 57 38 87

puls@besked.com

SEKRETÆR:
Trine Hansen
KASSERER:
Anne-Kristine Jansen

Tlf. 4011 6058

ak.jansen73@gmail.com

FODBOLDUDVALG:
Martin Andersen (f)

Tlf. 61 86 12 42

mta.skjern@gmail.com

Niels Boel Olesen

Tlf. 23 96 78 52

niel4142@gmail.com

Anita Christensen

Tlf. 60 16 30 65

nitaandersen@hotmail.com

Lasse Jansen

Tlf. 22 52 88 63

lassehj86@hotmail.com

Helle Galsgaard

Tlf. 61 42 74 44

Fam.galsgaard@mail.dk

Christina Wilther Kaagaard

Tlf. 31 19 26 08

wilther@yohoo.com

Søren Olesen (f)

Tlf. 24 24 29 76

Soren.24242976@gmail.com

Leif Kristensen

Tlf. 40 82 49 55

lkristensen@live.dk

Rune Madsen

Tlf. 26 22 49 69

GYMNASTIKUDVALG:

SPONSORUDVALG:

BLADUDVALG:
Hanne V. Kristensen (f)

Tlf. 23 30 46 56

vestergaard@city.dk

Hanne Birgitte Madsen

Tlf. 22 13 04 45

madsenejstrup@mail.tele.dk

Vivi K. Dammark

Tlf. 61 36 64 13

B.Dammark@gmail.com

Kiosken og automaten opfyldes af Karla Hansen 97 36 41 83
Kontakt til kridtbanden er Poul Moesgaard 21 66 66 93
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125 ÅRS JUBILÆUM
Faster Boldklub og Gymnastikforening kan i 2018 fejre 125 års jubilæum. Dette vil blive fejret ved 3 lejligheder i løbet af 2018.
Det vil blive markeret til gymnastikopvisningen med minder gennem
tiden.
Receptionen afholdes lørdag den 9. juni fra 10.00-13.00, som det officielle jubilæum. Dagen afsluttes med en jubilæumsfest i Aktivitetshuset.
Sidst men ikke mindst vil jubilæet blive markeret til fodboldafslutning
for alle ungdomshold sidst på efteråret også med minder gennem tiden.
Vi håber på stort fremmøde til alle tre arrangementer.
Med venlig hilsen FBG’s bestyrelse

GYMNASTIK HOLD 2017-2018
Gymnastikopvisning
Gymnastiksæsonen kører i højeste gear, og vi glæder os til forårets
opvisninger.
Gymnastikopvisning nr. 125 i FBGs historie, et jubilæum der er værd
at bemærke.
I år har vi flere gymnaster fra Rækker Mølle, og det betyder, at der for
flere hold vil være tale om 3 opvisninger som afslutning på årets sæson.
Opvisningerne finder sted på følgende datoer:
Rækker Mølle
Søndag den 4. marts
Indmarch kl. 10.00
Skjern
Lørdag den 17. marts
Eftermiddag 14.42 og 15.28
Astrup
Fredag den 23. marts
Indmarch kl. 18.30
Holdene der skal til opvisning i Rækker Mølle er Spillopper, Turbomix
og Teenpower.
De der skal til Skjern er hele fællesholdet, som består af puslinge, spillopper og Turbomix, samt Teenpower.
Til vores opvisning i Astrup har vi fornøjelsen af alle vore børnehold.
Derudover kan vi byde velkommen til Brejninggaards X hold, hvor der
også deltager lokale gymnaster.
Vi ser frem til jeres fulde opbakning til alle opvisningerne.
Gymnastikudvalget
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INFORMATION FRA AKTIV FASTER
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Herning Graderservice
Alt indenfor regulering af

• Grusveje
• Pladser
• Plansiloer
• Klargøring til asfalt mm.
v/Benny Juelsgaard ∙ Lundgårdvej 4 ∙ 6900 Skjern
Mobil 4042 7341 ∙ www.herninggraderservice.dk ∙ juelsgaard@os.dk

Faster Forsamlingshus
udlejes til private fester og andre arrangementer.
Henvendelse til Karen Jensen
på tlf. 97 36 43 64 eller 26 36 41 63

Kjærs
Maskinstation
Entreprenør og
Landbrugsarbejde
Tlf. 40 75 55 25
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HØJSKOLEN OG MENIGHEDSRÅDET
Tag på udflugt med Faster Sogns Højskole og Faster Menighedsråd.

Fredag den 13. april
holder vi fælles udflugt med afgang fra Faster Skole kl. 8.30 og hjemkomst ca. kl. 17.30.
Vi skal besøge AFLD ved Tarm og se hvordan vores affald bliver
håndteret.
Kaffe med rundstykke bliver der også tid til.
I Henne Stationsby får vi serveret 2 rettes menu.
Derefter går turen til Tirpitz bunkers ved Blåvand.
I Børsmose kirke holder vi en kort andagt.
På hjemvejen nyder vi en kop kaffe med lidt sødt til.
Turen er baseret på, at alle kan deltage.
Prisen for hele dagen er kr. 275.
Vi glæder os til en dag, hvor der bliver god tid til hygge, oplevelse og
samvær.
Tilmelding til Vibeke Petersen 2168 1407 eller Margit T. Kristensen
6128 4330 senest den 3. april.
Hilsen Faster Sogns Højskole og Faster Menighedsråd.

GENERALFORSAMLING I FASTER ANDELSMEJERI

Tirsdag den 13. marts kl 19.00 i
Aktivitetshuset i Astrup.
Dagsorden i henhold til vedtægter.
På valg er
Anne Kristine Jansen (genopstiller)
Kennet Christensen (genopstiller)
Dennis Engberg Jensen (genopstiller)
Pbv Martin Jensen
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PRÆSENTATION AF FASTER FORSAMLINGSHUS
Huset er et af sognets samlingssteder for socialt samvær, fester, møder og div. kaffeborde til f.eks. foredrag og begravelser.
Nærmere præsentation af huset og hvad vi
kan tilbyde af udlejninger - se husets hjemmeside www.fasterforsamlingshus.dk
Alle kan leje service, stole, borde og selvfølgelig hele huset, ved henvendelse på husets nr. 5148 4364. Huset
kan henvise til personale, der kan klare alt ved afholdelse af din/jeres
fest.

Vi har også brug for din støtte.
Huset er afhængigt af lokal opbakning ved salg af medlemskort og
sponsorater.
Medlemskort koster årligt kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige.
Et sponsorat koster årligt kr. 1.000. Som sponsor kan man låne
service, stole og borde gratis en gang om året + få firmaannonce på
forsamlingshusets hjemmeside og ophængt i forsamlingshusets hall
(aftales nærmere med husets kasserer) + vederlagsfrit deltage med 2
personer i forsamlingshusets årlige hjælperfest i august måned.
Kontingent bedes indbetalt senest den 28/2 2018 – du kan vælge
mellem følgende betalingsformer:
1. ved netbank til konto 59581100050
2. ved MobilePay – modtager nr. 43045
3. ved direkte indbetaling i Faster Andelskasse
I alle tilfælde: husk at oplyse navn og adresse.
Sponsorat kan indbetales på samme måde.
Girokort har vi fravalgt på grund af omkostninger herved.
Nyt medlem? Du indbetaler blot som anført ovenfor
HUSK! Generalforsamling 2018 HUSK!
Som medlem har du også mulighed for indflydelse på generalforsamlingen.
Årets generalforsamling afholdes den 28. februar. Vi starter kl. 18.30
med stegt flæsk med persillesovs til den minimale pris af kr. 50. Af
hensyn til spisning: tilmelding nødvendig til Mogens Rasmussen
på tlf. 4143 6815 senest søndag 25. februar.
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BYFEST 2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra

den 1. – 9. juni 2018,
hvor der er Byfest (Sportsuge).
Tirsdag den 16. januar blev der afholdt møde om byfesten/sportsugen
i 2018. Der var stort fremmøde fra mange forskellige foreninger/
institutioner. Det er rart at se, at opbakningen for en fælles uge er til
stede. Mange gode forslag blev drøftet, og der er ideer til kommende
år på tegnebrættet. Året 2018 er specielt da indre Mission har 100 års
jubilæum og Faster Boldklub og Gymnastikforening har 125 år jubilæum. Derfor forventer vi at programmet bliver således:
Fredag den 1. juni
Lørdag den 2. juni
Søndag den 3. juni

Tirsdag den 5. juni
Onsdag den 6. juni
Lørdag den 9. juni

Børnenes aften
Fodbolddag på stadion for alle ungdomshold
og serie 5 herre.
Friluftsgudstjeneste (kl. 9.00)
Rundstykker til kirkegængerne
Bildyst med mulighed for pasning af børn
Frokostpause med uddeling af diverse priser
Gymnastikopvisning
Serie 2 herrefodbold
Børneaktiviteter
Fællesspisning ved Spejderne
Grundlovstale
Indre Mission fejre 100 års jubilæum
FBG fejre 125 års jubilæum med reception
Senior fodbold på stadion
Jubilæumsfest

Der kan ske ændringer i programmet, så se med i Sognet Rundt næste gang, hvor der også vil være en nærmere omtale af de enkelte
dage.
Forplejningsudvalget vil også gerne have hjælp til Byfesten, især med
bemanding af kiosken til alle arrangementer, og med bagning af mange kager, tilmelding kan ske når vi nærmere os ugen på Facebook
eller ved kontakt til Hanne Vestergaard 23304656.
Bestyrelsen
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JK Service & Udlejning
v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern
Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12

Tylvadvej 6, Rækker Mølle

ASTRUP – TIM JERNHANDEL

• Jern, metal og skrotbil mv. afhentes
• Alt i brugsjern sælges og leveres
• Gamle traktorer og maskiner købes
• Nedskæring af stald inventar
v/Henrik Lauridsen tlf. 97 33 30 92 mobiltlf. 40 13 30 92.

Dog-Ma
For din bedste ven
Fysiologisk hundemassør og
Kranio-sakral terapeut
Lars M. Hansen
Tlf.: 22 99 19 37
www.Dog-Ma.dk
Facebook: Dog-Ma
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FASTER MARIE
Kalenderen viser nu 2018 og vores medlemsliste tæller 54 husstande,
som vi vil sige tak for støtten til, og samtidig opfordre flere til at støtte
os, da vi altid kan bruge flere medlemmer til at støtte den gode sag.
Vi har generalforsamling den 17. april sammen med Fasters børns
årsmøde, hvor vi håber på at se mange af jer. Vi har som altid 3 på
valg og det er i år Finn Bilberg, Bente Kaasgaard og Dorthe Bovtrup.
Så mød op og vær med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen. (Alle medlemmer af Faster Marie har stemmeret.)
Vi har som noget nyt i år sagt ja til at hjælpe med et arrangement
Grundlovsdag til byfesten, og det er en udfordring, vi glæder os til.
Derudover har vi jo stadigt pap- og papircontainerne, som folk er gode
til at benytte, samt traktortrækstævne, hvor vi hjælper til, og gerne vil
have mange frivillige hjælpere med ud til. Derudover har vi ikke noget
på tapetet endnu for i år, men det skal vi arbejde på ved vores næste
møder. Har man ideer til os, er man altid velkommen til at kontakte os
med dem, da det kun er rart med input udefra.
Hilsen støtteforeningen, Faster Marie.

NYT OM VUGGESTUEN
Folder om Fasters Børns Vuggestue
Sammen med dette nummer af Sognet Rundt kommer også en folder
om den nye vuggestue, der åbner den 1. april.
Vi håber, I vil tage et kig i den, og at I vil være med til at udbrede kendskabet til vores nye pasningstilbud. Har I ikke selv brug for pasning, så
giv gerne folderen videre til nogen, I ved, der har.

GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Mandag den 20. juni 2018 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter, se i dagspressen eller på hjemmesiden.
Efter generalforsamlingen, vil der være banefordeling til kommende
sæson, så mød op, for også at booke en banetid.
Faster Badmintonklub
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BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB
I denne sæson afholdes klubmesterskabet for ungdomspillerne

Lørdag den 3. marts 2018
Vi vil igen fordele kampene lidt mere, så store og små spiller skiftevis,
hermed kan de mindste spillere se, hvor langt man kan nå med
koncentreret træning. Vi vil igen i år bruge gymnastiksalen, hvis
tidsplanen kræver dette.
Kampene starter kl. 8.30. Tilmeldingsseddel er udleveret til træning.
Kampplan bliver også udleveret til træning og kan ses på Faster BK’s
del af hjemmesiden.
Der vil være medaljer til alle ungdomsspillere til og med U11, samt
pokaler til 1. pladsen i alle rækker og 2. pladsen i rækker med mindst
4 tilmeldte.
Vi håber, alle interesserede vil komme og se nogle gode kampe.
Fælles afslutning og præmieoverrækkelse foregår onsdag den 14.
marts, læs mere herom på side 19.
FBK’s Bestyrelse

FASTER BADMINTONKLUB
Nordeas skulderklap blev igen uddelt til fordel for Faster Badmintonklub. I år fik de 3 hjælpetrænere, der var indstillet til Nordeas skulderklap, hver en stor anerkendelse og en check på kr. 1.000.
Vi ønsker Jens Søndergaard Kragh, Søren Frøjk Bilberg og Annie
Nygård Lund et stort og velfortjent tillykke med prisen.
Prisen kan uddeles til frivillige
unge mellem 14 og 18 år, der
har udøvet en frivillig indsats for
det lokale foreningsliv.
Tillykke fra bestyrelsen for Faster Badmintonklub
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UNGDOMS FODBOLD 2018

Hold:

FBG ungdom fodbold
Træningstid
Trænere

U6
Drenge/piger
Årg. 12
U7
Drenge/piger
Årg. 11
U8
Drenge
Årg. 10
U9
Drenge
Årg. 08 og 09
U9
Piger
Årg. 09 og 10
U11
Piger
Årg. 06, 07, 08

Tirsdag
Kl. 17.00 -1 8.00
Opstart: d. 3. april 2018
Tirsdag
Kl. 17.00 - 18.00
Opstart: d. 3. april 2018
Tirsdag og torsdag
Kl. 17.00 -18.00
Opstart: d. 3. april 2018
Tirsdag og torsdag
Kl. 17.00 - 18.00
Opstart: d. 3. april 2018
Tirsdag og torsdag
Kl. 17.00 - 18.00
Opstart: d. 3. april 2018
Tirsdag og torsdag
Kl. 17.00 - 18.15
Opstart: d. 3. april 2018

Hans Henrik Mikkelsen
Anita
Kelly Lassen
Ole Olesen
Nicklas Bjerg
Ellen Kristensen
Jens Kragh
Kristian Kristensen
Rune Madsen
Susanne Broch
Lene Wilsøe
Kenneth Wilsøe

BORRIS-FASTER UNGDOMS FODBOLD
I marts går fodboldsæsonen igen i gang i BF. Vi forventer at have følgende hold i foråret 2018.
U14 drenge
U13 drenge
U12 drenge
U11 drenge
U15 piger
Nærmere info om træningsstart, -tider osv. følger på samarbejdsklubbernes hjemmesider mm.
Borris-Faster udvalget
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SVED PÅ PANDEN
Sved på panden har i år ændret lidt på konceptet, så det har været
mere gennemgående trænere, der har sørget for effekttræning af hele
kroppen. Konceptet er blevet taget rigtig godt imod. Nogle har været
med hele sæsonen, og andre har deltaget en halv sæson, samlet har
der været 37 deltagere på dette hold, så det er rigtig flot. Her er lige et
glimt fra træningen.

TEENPOWER
Weekendtræning for Teen power

Teenpower holdet har gentaget succesen og afholdt weekendtræning
for holdet. Det forlyder, at det har været en hyggelig og lærerig weekend. Her er lige et par stemningsbilleder fra denne weekend.
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Vi tilbyder al slags kranarbejde fra 18 til 66 tm og speciel transport.
Bagmonterede kraner med drejemotor, kornskovl, grab og pallegafler.
Udlægning af flis, grus og spalter.
Speciale bl.a. flytning af både og tømning af gylletanke for flydelag

JH Transport, Skjern
Tlf: 4042 0341
www. Jhtransport.dk

EFFEKTIVT OG SERIØST SALG
Skjern
Tlf. 97 35 00 44
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Tarm
Tlf. 97 37 32 55

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB
Fælles afslutning på badmintonsæsonen

Onsdag den 14. marts 2018
De sidste par år har vi afholdt fælles afslutning og præmieoverrækkelser fra klubmesterskaberne for både ungdomsholdene
og deres forældre. Det gør vi igen i år.
Kl. 16.30 – 17.30

Afslutning for alle spillere fra 0. kl. til og
med 5. klasse.
Tag mor og far med, og spil med dem i forskellige badmintonlege.

Kl. 17.30 – 18.00

Præmieoverrækkelse fra klubmesterskaberne til alle vindere.

Kl. 17.30

Mødetid for 6. kl. og op efter til præmieoverrækkelsen til alle spillere.
Fælles spil med forældre for 6. klasse og
op efter.

Kl. 18.00 – 19.00

Vi håber, I vil tage mor og far med til denne afslutning. De bestemmer dog selv om de vil spille med.
I må også gerne tage bedsteforældre med.

Seniorspil
Der vil være seniorbadminton som fælles afslutning fra kl. 19.00
til ca. 22.00.Tilmeldingsseddel hænges op senere.
Faster Badmintonklub
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Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Kristian D. Nielsen
Fasterlundvej 11
Tlf. 97 36 45 45
Bil. 40 96 45 47
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16.00
9.00
9.00
9.00

-

20.00
16.00
16.00
16.00

FBG NORDEA SKULDERKLAP
Der uddeles hvert år skulderklap i Ringkøbing Skjern Kommune til unge trænere, som gør en ekstra indsats.
Der uddeltes 7 priser, Faster området løb med de 4. Fra gymnastikafdelingen var Trine Lund indstillet, for sin trænerindsats de seneste 3
år. Tillykke til Trine Lund. I den forbindelse vil vi også gerne sige tak til
resten af trænerstaben, der uge efter uge yder en formidabel indsats,
for vore gymnaster.

FRA FASTER SOGNEARKIV
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benno@bennogosvig.dk

Poppelalle 13

TELEFON
BIL TLF.
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97 36 40 07
20 25 40 07

BADMINTON SENIORKLUBMESTERSKAB
Lørdag den 20. januar blev Faster Badmintonklubs senior klubmesterskab afviklet.
32 kampe blev det til, fordelt over 5½ time. Der var igen mange meget
tætte kampe.
Dagen startede med kaffe og rundstykker. Vi var 18 deltagere og der
blev spillet i 4 forskellige rækker. Hele formiddagen blev der spillet
double der var 5 herredouble par, 3 damedouble par og 3 single spillere, der fik afviklet sine kampe. Om eftermiddagen blev alle mixdouble kampe afviklet mellem de 8 par.
Følgende kæmpede sig til titlen som klubmestre.
Herredouble:
1. plads: Anders Madsen og Peder Solsø
2. plads: Thomas Lund og Niels Lund
Damedouble:
1. plads: Karen Dissing Kragh og Hanne Vestergaard Kristensen
Herresingle:
1. plads: Thomas Lund
Mixdouble:
1. plads: Trine H. Ebbesen og Thomas Lund
2. plads: Annie Nygård Lund og Niels Lund
Tillykke til alle vindere.
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PASSIV MEDLEMSSKAB
Kontingentet for passivt medlemskab af FBG i år 2018 er:
Kr. 100 pr. person
Kr. 200 pr. husstand/par
Kontingentet kan betales på 3 forskellige måder
1) på girokortet, der er sendt med bladet.
2) ved bankoverførsel til konto nr. 5958 250012-6
3) ved mobilepay på 23966
Se også indstikket, om FBG SUPPORT, hvor du kan støtte FBG
herresenior fodbold.
PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR DIN STØTTE!
FBG bestyrelsen

SJOVT SAMVÆR
Tak for stor opbakning til Sjov Søndag
Omkring 150 gæster var med til at gøre
Sjov Søndag til, ja….en rigtig sjov søndag
eftermiddag. Alle gæster medbragte en kage til det store kaffebord, og med omkring
40 kager på bordet var der noget for enhver
sød tand.
En god portion af gæsterne var børn, og de
havde eftermiddagen igennem en kæmpe
fest i hallen, hvor gymnastikforeningen havde rullet hele arsenalet af redskaber ud til
fri afbenyttelse.
Imens børnene i hallen tumlede energien fra kagerne
ud af kroppen, havde de
voksne god tid til at få en
hyggesnak henover kaffebordet.
Fra arrangørernes side vil vi
gerne sige mange tak for
den gode opbakning til Sjov
Søndag.
Ved Aktiv Faster, Faster BG samt Fasters Børn
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ASTRUP KØBMANDSHANDEL A.M.B.A.
Højevej 25 Astrup Tlf. 97 36 40 10
KOLONIAL, FRUGT, GRØNT, FERSK KØD, TIPS/LOTTO
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SENIORFODBOLD 2018
Så kom sæsonen i gang. Lørdag den 27. januar mødte der 24 spillere
op til sæsonens første omgang træning. Efter en let omgang træning
gik vi indenfor og fik varm suppe, og efterfølgende var der spillermøde,
hvor der blev orienteret om opstarten for begge hold, inden vi omkring
påske tager hul på de betydende turneringskampe. Det bliver en

spændende sæson for begge hold. Andet-holdet er ved at være etableret i serie 5, og målet er, at vi skal blande os i toppen. Første-holdet
er for første gang rykket op i serie 2, og som det ser ud lige pt., har vi
alle spillere med fra sidste sæson, og vi har fået lidt tilgang, så det ser
bestemt positivt ud. Målet er at blive i serie 2 og forhåbentligt være
med i toppen. Vi har på nuværende tidspunkt spillet 2 træningskampe,
hvor vi har tabt 2-0 til Ølstrup fra serie 2, og vi har spillet 1-1 mod
Spjald fra jyllandsserien. Begge kampe har været lige, og de har vist,
at vi sagtens kan være med på dette høje niveau. I marts måned tager
begge hold på træningslejr i Nørager på Djursland, hvor der vil blive
trænet og spillet et par kampe. Vi skal selvfølgelig også have lidt social
samvær. Vi håber på stor opbakning til vore kampe både i serie 5 og
serie 2, det har de lokale unge spillere fortjent. Kampene er endnu ikke planlagt så følg med på hjemmesiden og se, hvornår vi spiller. Sidst
men ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores hovedsponsor Faster Andelskasse for suppe og drikkevarer til opstarten.
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NØDRÅB FRA FBG
Kære forældre!
HUSK parkeringsreglerne ved Aktivitetshuset. Der er ofte farlige
situationer foran Aktivitetshuset, især når børnene bringes og
hentes til gymnastik.

Kære seniorfodboldspillere!
Der må KUN parkeres i båse ved Aktivitetshuset, når der er fyldt
op, skal I parker på skolens parkeringsplads!
Hilsen FBG’s bestyrelse

HAVEKALK OG GØDNING
KØB DIN HAVEGØDNING NU
OG Støt Faster Boldklub og Gymnastikforening
Støtten vil blive brugt til at videreudvikle vore børn og unges færdigheder, samt til nye redskaber, bolde og udstyr, og til at give vores mange
dygtige frivillige træner tilbud om nye inspirerende kurser.
Bestil din gødning og havekalk hos os og få det leveret lørdag den 17.
marts 2018.
Vi sælger
25 kg. Havekalk
kr.
45,00
25 kg. granuleret havekalk
kr.
55,00
15 kg. 14-3-15
kr. 120,00
5 kg jernvitriol
kr.
60,00
Se mere og bestil via det medfølgende indstik til dette blad.
Pva FBG
Henning Kristensen

NY HJEMMESIDE
Aktiv Faster og flere andre foreninger i Faster Sogn arbejder på en fornyelse af www.faster-astrup.dk. Den nye side er under opbygning, og
vi er langt.
Hvis du, din forening, institution eller virksomhed har rettelser til nuværende side, bedes du snarest rette henvendelse til en fra hjemmeside
udvalget.
Udvalget er Jeppe Vestergaard, Finn Bilberg, Merete Bilberg, Christa
Vestergaard og Hanne Vestergaard.
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VESTJYDSKE MESTERSKABER I BADMINTON
Lørdag den 3. februar blev Vestjydske Mesterskaber afviklet i Vesterhavshallen i Ringkøbing, Tim Hallen og Hallen i Ulfborg. I alt blev der
spillet 297 kampe i de 3 haller, og der var 157 deltagere fra hele
Vestjylland, dækkende fra Hjerting over Sunds til Gudum Nissum.
Faster Badmintonklub var stærkt repræsenteret med 17 spillere. Vi var
også stærkt repræsenteret da medaljer skulle uddeles.
8 ud af de 17 spillere kæmpede sig til medajler.
Det er så sejt gået, vi er stolte over alle FBK deltagere.
Hilsen trænerne.

Johan
Kaagaard
Sølv i single
i U9D
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Simone Frimor og
Ida Vestergaard
Guld i double
Guld til Simone og
sølv til Ida i single
I U11D

www.faster-astrup.dk

Jens Bilberg og
Aske Mikkelsen
Guld i double
I U13D

VESTJYDSKE MESTERSKABER I BADMINTON

Johan Kaagaard
Klar til kamp

Mikkel Frimor og Nathaniel Bøndergaard
Sølv i double i U15C

Kenny Nshimirimana
Bronze i single
i U15C
Emil Christensen og
Kenny klar til kamp
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AKTIVITETSKALENDER
Februar
ons

28/2

18.30

Generalforsamling i Faster Forsamlingshus

Marts
lør

3/3

8.30

søn

4/3

10.00

Gymnastikopvisning i Rækker Mølle

tirs

13/3

19.00

Generalforsamling i Faster Andelsmejeri

ons

14/3

16.30

Afslutning for ungdom i badminton

ons

14/3

19.00

Årsmøde i Aktiv Faster

Lør

17/3

14.42

Gymnastikopvisning i Skjern

fre

23/3

18.30

Gymnastikopvisning i Astrup

Klubmesterskaber for ungdom i badminton

April
tirs

3/4

17.00

Fodbold ungdom opstart FBG

fre

13/4

8.30

Udflugt med Faster Sogns Højskole

tirs

17/4

Generalforsamling i Fasters Børn

Juni
fre

1/6

Børnenes aften

lør

2/6

Fodbold dag på stadion

søn

3/6

Gudstjeneste, bildyst, gymnastik og fodbold

tirs

5/6

Aktiviteter, spisning og Grundlovsdag

ons

6/6

100 års jubilæum i Indre Mission

lør

9/6

10.00

125 års jubilæum i FBG + fest om aftenen

man

20/6

19.00

Generalforsamling i Faster Badminton-

Deadline til næste nummer er den 1. maj 2018
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