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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

Nadja Brixen Budde Tlf. 22 92 26 16 nadjabudde@hotmail.com 

SEKRETÆR:   

Trine Hansen Tlf. 28 57 38 87 puls@besked.com 

KASSERER:   

Anna-Mette Jacobsen  Tlf. 40 76 47 79 am.h@jubii.dk 

FODBOLDUDVALG:   

Martin Andersen (f) Tlf. 61 86 12 42 mta.skjern@gmail.com  

Jan Hansen Tlf. 40 71 95 17 ajhansen@live.dk 

Niels Boel Olesen Tlf. 23 96 78 52 egerisvej38@gmail.com 

GYMNASTIKUDVALG:   

Laila Madsen (f) Tlf. 30 57 03 24 lama@rsforsyning.dk 

Helle Galsgaard Tlf. 61 42 74 44 Fam.galsgaard@mail.dk 

Rikke Bakman Madsen Tlf. 28 76 57 87 rikkemadbak@gmail.com 

SPONSORUDVALG:   

Søren Olesen (f) Tlf. 24 24 29 76 nicholinead@mail-online.dk 

Jan Lauridsen Tlf. 20 26 12 91 annjan@os.dk 

Leif Kristensen Tlf. 40 82 49 55  

BLADUDVALG:   

Hanne V. Kristensen (f)   Tlf. 97 36 46 46 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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GYMNASTIKOPVISNING 

 

Program for gymnastikopvisning fredag den 18. marts 2016  
i Aktivitetshuset 

 

Indmarch & velkomst 
Kl. 18.30 

 

Far / mor / barn 
Ca. 18.40 

 

FBG Fælleshold 
Ca. 18.55 

 

Teen Power 
Ca. 19.10 

 

Trænerne på gulvet 
Ca. 19.25 

 

Gæstehold 
Rutinerede piger  

Spring ved rep. holdet 
Ca. 19.25 

 

Og så er der te / kaffe /sodavand med hjemmebag, som er inkluderet i 
billetprisen på 50 kr. for voksne, børn under 14 år har gratis adgang. 

 
Velmødt FBG 
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Åbningstider: 
Mandag 16.00 - 20.00 
Tirsdag   9.00 - 16.00 
Torsdag   9.00 - 16.00 
Fredag   9.00 - 16.00 

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

EFFEKTIVT OG SERIØST SALG 
 
 Skjern Tarm 
Tlf. 97 35 00 44 Tlf. 97 37 32 55 
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 Klubmesterskabet for sæsonen 2015-2016 i Faster Badmintonklub for 
alle ungdomsspillere afvikles 
  

Lørdag den 5. marts  
 

Kampene starter kl. 8.30. Kampplan 
bliver udleveret til træning og kan ses 
på Faster BK’s del af hjemmesiden. 
 

Der vil være medaljer til alle ungdoms-
spillere 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 kom-
me og se nogle gode kampe. 
 

Fælles afslutning og præmieoverræk-
kelse foregår onsdag den 9. marts, 
læs mere herom på side 13. 

 
FBK’s Bestyrelse 

 
 

 
Livsglæde Samvær Motion 

 
Foråret nærmer sig, kunne du tænke dig at prøve Kroket eller Petan-
gue så mød op eller kontakt Helga Hansen. 
 

Petangue:  onsdag  kl. 14.00 
Kroket:  onsdag  kl. 13.30 
 fredag  kl. 13.30 

 

Faster senior Klub. 

BADMINTON KLUBMESTERSKABER 

FASTER SENIOR KLUB 



6 www.faster-astrup.dk  

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

 

 

 

 

benno@bennogosvig.dk 

Poppelalle 13 
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FBG UNGDOM FODBOLD 2016 

Hold: Træningstid Trænere  

U6 drenge/
piger 

årg. 10  

Tirsdag 17.30 - 18.30 
Opstart:  tirsdag den 12. april 

Kelly Lassen 
Ole Olesen 

U8 drenge 
Årg. 08 - 09 

Tirsdag 17.30 - 18.30 
Opstart: tirsdag den 5. april 

Ellen Kristensen 
Rune Madsen 

U8 piger 
Årg. 07 - 08 

Tirsdag 17.30 - 18.30 
Torsdag 17.30 - 18.30 
Opstart: tirsdag den 5. april 

Lene Wilsøe 
Chantal Nibigira 

U9- drenge 
årg. 07 

Tirsdag 17.30 - 18.30 
Torsdag 17.30 - 18.30 
Opstart: tirsdag den 29. marts 

Peter Solsø 
Finn Bilberg 

U10 - drenge 
årg. 06 

Tirsdag 17.30 - 18.30 
Torsdag 17.30 - 18.30 
Opstart: tirsdag den 29. marts  

Peter Solsø 
Finn Bilberg 

Træningsopstart for BF-samarbejdet: 

 
Desværre mangler vi en ny træner til U13-drengene. Jan Schmidt har 
fået nyt arbejde og nye arbejdstider, og det passer ikke sammen med 
træning og kampe. Vi arbejder på at finde nye trænere, men har det 
interesse må du meget gerne kontakte os. ( se også næste side) . 
BF-udvalget: Niels B Olesen  2396 7852  
 Jan Hansen  4071 9517 
 Anne-Kristine Jansen  4011 6058 

Hold Tidspunkt Stadion 

U11-drenge Lørdag den 26. marts kl 10 Faster 

U12-drenge Tirsdag 29. marts Faster 

U13-drenge Tirsdag 29. marts Borris 

U15-drenge Tirsdag 1. marts Faster 

U11+U12-piger Tirsdag 29. marts Borris 

U14-piger Tirsdag 29. marts Faster 
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Vi har valgt at lave et BF-arrangement  
tirsdag den 12. april i Astrup.  

Planen er at spillere, forældre og træner møder ind kl 16.30 til fælles 
info samt præsentation af den nye spillerdragt!! Kl 17.00 spiser vi alle og 
kl 18.00 fortsætter U15 drengene og alle trænere med DBU-
trænerkursus. For at alle trænere har mulighed for at deltage i kurset er 
der ingen træning for de øvrige BF-hold denne dag, så de må tage hjem 
efter aftensmaden. 

Med venlig hilsen  
 FBG fodboldudvalg 

 
Tusind tak for den store opbakning til spejderne og vores aktiviteter i 
2015, nogen har måske set vores regnskab på hjemmesiden. Vi har haft 
et godt overskud, så prisen kan stadig holdes lav. 
I år har vi i januar haft besøg af Karsten Mandsberg fra Hoven, som er 
blind. Vi fik lov at lege med bind for øjnene, blandt andet skulle vi lægge 
alle vores sko i en samlet klump. Kravle ca. 5 meter tilbage og bagefter 
forsøge at finde vores egne sko – stadig med bind for øjnene. Det var 
en udfordring for nogen. Han lærte os også at binde knob. 
Vi glæder os til mange flere oplevelser. 

Vel mødt 
KFUM spejderne i Astrup 

FAMILIE SPEJDER ASTRUP 

BORRIS/FASTER UNGDOMS FODBOLD 

Dato Aktivitet Sted  

Søndag den 20. 
marts 

Det brænder ... Brandstationen i 
Skjern  

Lørdag den 16. –  
søndag den 17. april 

ØKO – dag 
Vi overnatter i høet ☺ 

Margit og Ernst 
Skovvejen  

Søndag den 29. maj Klatring Fjelstervang  
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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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INFORMATION FRA AKTIV FASTER 

Byfornyelse / Hotelgrunden. 
I forbindelse med at Aktiv Faster snart overtager hotelgrunden efter 
aftale med Ringkøbing-Skjern kommune, har der været afholdt møder 
i byfornyelsesgruppen. 
Der er her og nu ingen plan for etablering af boliger på grunden. Men 
vi afsøger muligheder for eventuelle projekter på grunden, primært til 
lejeboliger. 
I den forbindelse har vi planer om at lave et ”boligspørgeskema” til alle 
sognets husstande, hvor vi gerne vil have belyst, hvad man forventer 
husstandens næste skridt er på boligmarkedet. Derved håber vi, at få 
en viden om, hvordan boligbehovet i vores område er på sigt. 
Vores udfordring er, at kunne give bygherre / investorer til et boligpro-
jekt på hotelgrunden (eller evt. en anden placering) sikkerhed for, at 
der både her og nu, men ikke mindst om 10-15 år, er et behov for leje-
boliger. Vi håber en spørgeskema undersøgelse, vil kunne give en in-
dikation heraf, og i bedste fald en større interesse for at starte et bolig-
projekt op.   
Undersøgelsen skulle også gerne give svar på, hvad vi i sognet skal 
tænke på fremadrettet. Kommer der evt. til at mangles byggegrunde? 
bliver der mange nedlagte landbrug og / eller parcelhuse til salg over 
en kort årrække? osv.  
Undersøgelsen vil blive anonymt, og vi håber at kunne informere nær-
mere når næste Sognet Rundt udkommer. 

Byfornyelses gruppen Aktiv Faster 
 

 

Faster Badmintonklub afholder generalforsamling i Aktivitetshuset 
 

Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 19.00 
 

Dagsorden ifølge vedtægter, se i dagspressen eller på hjemmesiden. 
Efter generalforsamlingen forventer vi, at der vil være banefordeling til 
kommende sæson, så mød op, for også at booke en banetid. 
 

 

Faster Badmintonklub 

GENERALFORSAMLING I BADMINTON 
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BADMINTON - AFSLUTNING 

 
Fælles afslutning på badmintonsæsonen 

 

Onsdag den 9. marts 2016 
 

De sidste par år har vi afholdt fælles afslutning og præmieover-
rækkelser fra klubmesterskaberne for både ungdomsholdene, 
deres forældre og vinderne fra seniorklubmesterskabet i januar. 
Det gør vi igen i år.  
 

Kl. 16.30 – 17.30 Afslutning for alle spillere fra 1. kl. til og 
med 5. klasse.  

 

 Tag mor og far med, og spil med dem i for-
skellige badmintonlege. 

 

Kl. 17.30 – 18.00 Præmieoverrækkelse fra klubmesterska-
berne til alle vindere, også for vindere ved 
seniorklubmesterskabet. 

 

Kl. 17.30 Mødetid for 6. kl. og op efter. 
 Til præmieoverrækkelsen til alle spillere,  
Kl. 18.00 – 19.00 Fælles spil med forældre, for 6. klasse og 

op efter. 
 

Vi håber, I vil tage mor og far med til denne afslutning, de be-
stemmer 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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97364005 / 20994605 

Storegade 20 · Borris · 6900 Skjern · 97366122 
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GADEDYST 

 Igen i år bliver der afviklet gadedyst i sportsugen. Der vil, som sidste 
år, være nye discipliner blandet med gamle. 
Hvis du har forslag til en ny disciplin, må du meget gerne skrive eller 
ringe. 
 
Vi mangler helt sikkert dommere og andre hjælpere til dagen. 
Så hvis du synes det lyder som en god idé og gerne vil hjælpe enten 
med planlægning eller på dagen, må du meget gerne melde tilbage til 
Hanne Vestergaard på 23304656 
 

Faster Boldklub og Gymnastikforening 
 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra den 10. – 18. juni 2016, hvor 
der er Sportsuge. Vi forventer at programmet bliver: 
 

Fredag den 10. juni Børnenes aften 
Lørdag den 11. juni Fjorden Rundt på MC 
Søndag den 12. juni Rundstykker til kirkegængerne 
 Friluftsgudstjeneste 
 Gadedyst 
 Gymnastikopvisning ved efterskoler  
Onsdag den 15. juni Fællesspisning med Spejderne 

Bildyst 
Torsdag den 16. juni Kroketstævne 
Lørdag den 18. juni  Senior fodbold 
 Sommerfest 
 

Der kan ske ændringer i programmet, så se med i Sognet Rundt næ-
ste gang, hvor der også vil være en nærmere omtale af de enkelte da-
ge.  
 
Forplejningsudvalget vil også gerne have hjælp i sportsugen, både 
med planlægning, og især med bemanding af kiosken til alle arrange-
menter. Kontakt Hanne Vestergaard 23304656. 

Bestyrelsen  

SPORTSUGEN 2016 
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Mandag og tirsdag er hallen fyldt af ca. 100 glade gymnaster fordelt 
på vores fem hold. Holdene er så småt i gang med at øve forårets op-
visningsprogram.  
Mor-far-barn træner om mandagen, og her er der fart over feltet. Den 
står på sang, leg og redskabsbaner. Øvning af opvisningsprogram la-
der vente lidt på sig, men mon ikke de bliver max klar? 
Igen i år kan vi glæde os til at se Fællesholdet bestående af Puslinge, 
Spilopper og Turbomix. De har gang i et spændende program med et 
kreativt og relevant tema og uden at røbe for meget, kan vi fortælle, at 
I godt kan glæde jer � 

SÅ DERFOR KÆRE LÆSER:  
Sæt allerede nu et X i kalenderen søndag den 13. marts. Her kan du 
se Teen Power kl. 11.02 og Fællesholdet kl. 11.44 i Skjern Bank Are-
na.  
Fredag den 18. marts afholder vi opvisning på hjemmebane 

i Aktivitetshuset kl. 18.30.  
 

Udover de mange lokale gymnaster kan I glæde jer til at se vores gæ-
stehold som i år er De Rutinerede Piger fra Stauning-Dejbjerg, samt 
en springopvisning med drengene fra Rep-holdet. 
Vi glæder os til at se en masse tilskuere � (se programmet på side 3). 
 
Sved på panden er i fuld sving igen her efter nytår. Ca. 35 personer 
sveder tirsdag efter tirsdag til pisken, som for hver aften bliver svinget 
af en ny instruktør. Og der er plads til endnu flere personer, så duk 
bare op i Aktivitetshuset tirsdag kl. 20-21.  
 

Godt nytår fra Gymnastikudvalget 

GYMNASTIK SÆSONEN 2015-2016 
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Teen Power afholdt træningsweek-
end 5.og 6. december, hvor der 
blev øvet serier, danset zumba, 
sprunget trampolin, konkurreret og 
hygget. De øver fortsat målrettet 
med deres program.  

GYMNASTIK SÆSONEN 2015-2016 
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Kjærs 
Maskinstation 

 
Entreprenør og  

Landbrugsarbejde 
 

Tlf. 40 75 55 25 

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 
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Kontingentet for passivt medlemskab af FBG i år 2016 er: 
Kr.  100 pr. person 
Kr. 200 pr. husstand/par 

 

Kontingentet skal betales på girokortet, der er sendt med bladet.  
 
PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR DIN STØTTE! 

FBG bestyrelsen 
 

Så kom vi i gang med årets fodboldtræning. For en gangs skyld var vi 
ikke ramt af tilsneede eller frosne fodboldbaner, da vi den sidste lør-
dag i januar havde opstart på fodboldsæsonen. Vi var omkring 20 spil-
lere, der var mødt frem til en let omgang træning, spillermøde og efter-
følgende varm suppe. Vi skal spille 8 træningskampe, inden sæsonen 
starter omkring påske, og det ser rigtig spændende ud. Holdet ser 
stærkt ud, vi har mistet en enkelt og fået et par spillere tilbage. Vi har 
sæsonstart omkring påske, da turneringen ikke er planlagt på nuvæ-
rende tidspunkt, må I holde øje med tidspunkterne på nettet. 

FASTER/HANNING FODBOLD 

PASSIV MEDLEM 
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NYT FRA FASTER FORSAMLINGSHUS 

Så er det atter ved at være tid til generalforsamling i Faster Forsam-
lingshus, i den anledning ser man lidt tilbage, på hvad der er sket i 
året 2015.  
Først og fremmest har vi fået nyt lyd reduceret loft i huset, takket være 
vores lokale bank Faster. Mange tak for støtten. Vi begynder nu også 
at kunne mærke forbedringer. Ikke fordi folk står i kø uden for Karen 
Jensens dør, for at leje huset, men vi ser dog en tendens til, at der 
bliver flere og flere fester i huset. I februar og april er alle lørdage op-
tage i huset. Det er ved at være nogle år siden vi sidst har oplevet det. 
Salen har også i det forgangen år fået en overhaling med maling og 
fremtræder nu lys og venlig. Efteråret 2015 bød også på kendis besøg 
i huset. Her var det Lene Sigel, der var kendis, og mange lokale ind-
byggere bakkede op om koncerten, som de 3 foreninger stod bag. 
Nu skal man jo passe på ikke kun at se tilbage. Vi skal videre, og hel-
digvis er der nogen til at hjælpe med det. Vi har mange ting, vi gerne 
vil. Nyt fyr, nye stole, nye borde. Så der er nok at gå i gang med. 
Hvis der er nogen, der står inde med et klaver, som de ikke bruger, er 
vi meget interesseret i at aftage det, da vores har fået en vandskade. 
Når dette læses har vi været rundt med vores medlemskort, og håber 
meget på, I vil støtte huset med et medlemsskab, da disse penge er et 
meget godt tilskud til at få huset i en sund drift. Det er også mulig at 
støtte med et sponsor beløb på 750 kr. eller mere. Hvis du ikke har 
fået et girokort så ring til Kjeld 97364034. 

Hilsen Faster Forsamlingshus 
 

SOGNEFEST 
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Vi i Faster Marie har i slutningen af 2015 været i godt julehumør og 
derfor valgt at dele bredt ud af vores midler. 
Det kom alle eleverne på skolen til gode, da vi valgte at sponsorere 
biografturen, som var en del af deres udflugt til Ringkøbing i december 
måned. De var først inde og se ballet og efterfølgende skulle de ind og 
se ”Emma og julemanden” og der fik de udleveret en slikpose hver, 
som også var sponsoreret af Faster Marie. 
Børnehaven ønskede en tur til Bundsbæk Mølle for alle grupperne og 
på den måde, synes vi at have tilgodeset alle mand ved både at sende 
skole, og børnehave afsted på næsten samme tidspunkt. 
 
Senest har vi sponsoreret den annoncering, som der er lavet for sko-
len og som har kørt i ugepostene Skjern og Videbæk 3 uger i træk her 
i januar måned. Håber I har set dem, og ikke mindst at andre udefra 
har set dem og set det, vi allerede ved, nemlig at vi har en god skole 
med utrolig mange muligheder lige inden for rækkevidde. 
 
Sidste nyt vi nu arbejder med er en stor fest i anledning af skolens 50 
års jubilæum. Den vil finde sted i Aktivitetshuset lørdag den 17. sep-
tember så husk at sætte kryds i kalenderen. 
 
Sidst men ikke mindst så har vi vores generalforsamling, som vil finde 
sted den 11. april. Vi har to på valg, som ikke ønsker genvalg og der-
for er der mulighed for nye at komme til. Vi er en bestyrelse, der sjæl-
dent har haft udskift, men nu er det måske tid til nye tanker og kræfter 
til at tage over så sig til, hvis det er noget for dig. 
 
Der er stadig mulighed for at betale medlemskab, hvis det ønskes og 
ikke lige er sket. 
 
Til Faster Andelskasse på konto 5958-1101819:   
 
 100 kr. pr. husstand 
   50 kr. for enlige/pensionister 
 

Godt forår derude hilsen Faster Marie 

NYT FRA FASTER MARIE 
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JK Service & Udlejning 
 

v/Jens Kragh × Arnborgvej 6 × 6900 Skjern 
 

Mobil 40 46 48 08 × Tlf. 97 36 41 12 

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. 

Tylvadvej 6, Rækker Mølle 
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BADMINTON SENIORKLUBMESTERSKAB 

 

Lørdag den 16. januar blev senior klubmesterskabet afviklet. 
 
Dagen startede med kaffe og rundstykker. Vi var 25 deltagere og der 
blev spillet i 5 forskellige rækker. Der var mange flotte og tætte kampe. 
Hele formiddagen blev der spillet herredouble og damedouble kampe, 

der var 3 herredouble hold, 3 herredouble hold for 50+ og 4 dame-

doublehold, alle 3 rækker spillede alle mod alle i hver sin pulje. 
 

I herredouble 50+ rækken var holdene så jævnbyrdige, at der skulle 

tælles afgivne point kampene, før vi kunne finde årets klubmestre. 
 

Over middag startede mixkampe og singlekampe, i mixdouble var der 

8 deltagende par og i herresingle var der 2 deltagere.  
 
Der blev spillet 30 kampe. 
 

 

Vinderne i de forskellige rækker var: 
Herredouble: 
1. plads: Richard Madsen og Mads Madsen 
Herredouble 50+: 
1. plads: Henry Lauersen og Per Lauridsen 
Damedouble: 
1. plads: Britta Holk og Jana 
2. plads: Hanne Birgitte Madsen og Vivi Dammark 
Herresingle: 
1. plads: Thomas Lund 
Mixdouble: 
1. plads: Jana og Henry Lauersen 
2. plads: Hanne og Henning Kristensen 
  

Tillykke til alle vindere.  
 
HUSK præmieoverrækkelse er onsdag den 9. marts. (se mere på side 
13) 

Faster Badmintonklub 
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v/lægeeksam. fodplejer Dorthe H. Olesen 
Birkevænget 9, Astrup 

Mellemgade, indgang 25-37 6900 Skjern 
Tlf. 29 88 43 04 

Tidsbestilling mandag/torsdag mellem kl. 7.30 – 16.00 

Vi tilbyder al slags kranarbejde fra 18 til 66 tm og speciel transport. 
 
Bagmonteret 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 
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FASTER MEJERI 

UDLEJNING – FASTER MEJERI 
Erhvervslejemål 

 

Lars Bøtten (Kvalitetsflow) har valgt at gå i samarbejde med et par an-
dre ingeniører, og sammen har de startet virksomhed op i Lem. Vi har 
derfor et erhvervslejemål til leje – 48 m2 kontor/butik og 33 m2 lager. 
For yderligere oplysninger og fremvisning, kontakt formand Dennis 
Engberg Jensen 2348 9551. 
Hvis du finder en lejer til os så kvitterer vi med en købmandskurv til en 
værdi af 500 kr. 

Ringridderfesten 1980 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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Kommunemesterskaberne i badminton i Ringkøbing-Skjern  
 
Faster Badmintonklub havde 20 ungdomsspillere med til kommuneme-
sterskaberne i går. Det blev til mange mange flotte placeringer.  
Spillerne kæmpede sig til 19 medajler, fordelt på 14 forskellige spillere. 
10 guldmedaljer, 7 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer. 
Vi stillede op i 13 forskellige rækker og fik medajler med hjem fra de 11 
af dem, vi er virkelig stolte over spillerne og deres kampgejst. Det var 
en dejlig dag både i Tim og Ringkøbing. 
 
 Vinderne var: (se billeder på næste side) 
 
 Aske Mikkelsen -  guld i U9d 

 Elias Bøndergaard -  sølv i U11d 

 Elias B. og Alex Kjærsgaard -  guld i U11d 

 Ebbe Mikkelsen og Simon Lund - sølv i U11d 

 Mikkel Frimor -  sølv i U13d 

 Emil Christensen - bronze i U13d 

 Kenny Nshimirimana - bronze i U13d 

 Nicklas Madsen og Emil Christensen - guld i U13d 

 Kasper V. Kristensen - sølv i U15d 

 Bjarke Sørensen - guld U15c 

 Troels M. Dyrvig - sølv U15c 

 Bjarke Sørensen og Troels Dyrvig - guld U15c 

 Jesper V. Kristensen - sølv i U17/U19c 

 Dennis M. Dyrvig og Jesper V. Kristensen - guld i U17/U19c 

 
 
Ved senior kommunemesterskaberne fik FBK en enkelt 1. plads, det var 
Thomas Lund der vandt mixdouble i A-rækken, sammen med en efter-
skolen kammerat. 
 

Tillykke fra bestyrelsen - godt gået 

KOMMUNEMESTERSKABER I BADMINTON 
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KOMMUNEMESTERSKABER I BADMINTON 

Aske Elias Mikkel Emil 

Jesper Troels Bjarke Kasper 

Emil og Nicklas Bjarke og Troels Dennis og Jesper 

Aske - Jens - Ebbe - Simon - Alex - Elias 
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AKTIVITETSKALENDER 

Marts 

Lørdag 5/3 8.30 Klubmesterskab for ungdomsbadminton 

Onsdag 9/3 16.30 Fællesafslutning for badminton ungdom 

Lør.+søn 12.+13.  Gymnastikopvisning i Skjern 

Fredag 18/3 18.30 Gymnastikopvisning i Aktivitetshuset 

Søndag 20/3  Familiespejder 

Tirsdag 29/3 17.30 Fodboldopstart for U9+U10+U11+U12+U14 

April 

Tirsdag 5/4 17.30 Fodboldopstart for U8 

Mandag 11/4  Generalforsamling i Faster Marie 

Tirsdag 12/4 17.30 Fodboldopstart for U6  

Maj 

Søndag 29/5  Familiespejder 

Fredag 10/6  Børnenes aften 

Lørdag 11/6  MC træf 

Søndag 12/6  Friluftsgudstjeneste + gadedyst + opvisning 

Onsdag 15/6  Fællesspisning + bildyst 

Deadline til næste nummer er den 5. maj 2016 

Juni 

Lør.+søn. 16+17/4  Familiespejder—økodage 

Torsdag 16/6  Kroketstævne 

Lørdag 18/6  Seniorfodbold + sognefest 

Tirsdag 21/6 19.00 Generalforsamling i Faster Badmintonklub 

Tirsdag 12/4 17.00 Spillermøde for Borris/Faster + forældre 

Tirsdag 1/3  Fodboldopstart for  U15 drenge 

Lørdag  26/3 10.00 Fodboldopstart for U11 drenge 


