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FBG’S BESTYRELSE OG UDVALG 

FORMAND:   

Anna-Mette Jacobsen  Tlf. 40 76 47 79 ragedal16@gmail.com 

SEKRETÆR:   

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

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 55 niaandersen@hotmail.com 

GYMNASTIKUDVALG:   

Lasse Jansen Tlf. 22 52 88 63 lassehj86@hotmail.com 

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

Christina Whinter Tlf.   

SPONSORUDVALG:   

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

Leif Kristensen Tlf. 40 82 49 55 lkristensen@live.dk 

Rune Madsen Tlf. 26 22 49 69  

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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Søndag den 3. december kl. 16.00 i Faster Kirke. 
 
Vi starter i kirken, og går derefter i samlet flok ud og tænder juletræet 
på p-pladsen foran kirken. Derefter går vi over i forsamlingshuset hvor 
menuen, bestående af flæskesteg med tilbehør og risalamande med 
kirsebærsovs og dertil kaffe og te, bliver fortæret. Der er mulighed for 
at købe drikkevarer.  
Tilmeldingen skal foregå til Mogens Rasmussen fra forsamlingshuset  
på tlf. nr. 41436815 eller mail imr6900@yahoo.dk SENEST den 24. 
november. Der er plads til 125 pers. Vi henstiller til at tilmeldingsfristen 
overholdes. 
Prisen er 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn til og med 7 klasse. 
Mon ikke vi er så heldige at julemanden dukker op igen i år, med lækre 
slikposer til børnene?  
Arrangører 

Aktiv Faster, Faster Forsamlingshus og Faster Menighedsråd. 
 

 
FBK inviterer til julehyggeturnering i badminton. 
 

Mandag den 18. december 2017 
kl. 18.00 til ca. kl. 21.30 

 
Ligesom tidligere år vil vi via lodtrækning mikse alle spillere, så man 
får en ny makker og forskellige modstandere i hver kamp.  
 
Efter ca. 2 timers badminton vil klubben være vært med en sild, og 
derefter spiser vi smørrebrød. HUSK at bestille det antal  
smørrebrød du selv kan spise på bestillingssedlen på blyanten eller 
hos Karen Dissing Kragh på mobilnr. 4074 4113. 
 
Husk at melde dig ind i FBK’s Facebookgruppe. På Facebook skal du 
søge på Faster Badminton Klub.  
Her ligger vi nyheder, invitationer og meget mere ind. 
 

FBK’s bestyrelse 

JULETRÆSTÆNDING 

FASTER BADMINTONKLUB SENIOR 
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Næste års sportsuge vil byde på flere forandringer. Blandt andet vil vi 
gerne ændre navnet til Byfest. FBG ligger op til samarbejde med alle 
interesserede. Det skal jo gerne være en uge, hvor sognets fælles-
skab og sammenhold bliver plejet. Lad os lave nogle arrangementer, 
som kan samle vort sogn, nye som gamle.  
Der inviteres derfor til planlægningsmøde i  
 

tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.00 i Aktivitetshuset 
 

Alle er velkommen.  
FBG 

 

Vi vil gerne genoplive traditionen med en fodboldkamp 2. juledag  
 

tirsdag den 26. december kl. 10.00 i Astrup. 
 

Denne kamp er for alle, der har lyst til at være med. 
Følg med på hjemmesiden, da det selvfølgelig bliver aflyst, hvis banen 
ikke kan bruges på grund af vejret. 

Fodboldudvalget 
 

 
Livsglæde-Samvær-Motion 

 
Kroket.  Onsdag  kl. 13.30 
 Fredag kl. 13.30 
 Søndag kl. 15.30 
 

Bob. Mandag kl. 9.30 
 Fredag kl. 9.30 
 

Seniordans. Mandag kl. 18.30 
 

Motion. Tirsdag kl. 9.30 
 

Der er plads til flere så mød bare op 
Faster Senior Klub 

BYFESTEN 2018 

JULE SENIOR FODBOLD 

FASTER SENIOR KLUB 
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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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Torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.00 i Aktivitetshuset.  
Så bydes der igen til Nytårskoncert i Aktivitetshuset i Astrup. Denne 
gang med et nyt tiltag. 
Aftenen starter med Nytårskoncert med salonorkesteret fra Skjern un-
der ledelse af Flemming Nordenhof, krydret med fællessange. 
Derefter vil Ringkøbing-Skjern musikskoles ballet opføre et uddrag af 
Tchaikovskys ”Nøddeknækkeren” ledet af Julieanne McMillan. 
Under kaffen vil salonorkesteret igen underholde med dejlig musik og 
sang. 
Alt dette kan nydes for blot  kr. 125,00.  
Alle er hjertelig velkommen, og tag bare naboen med, det plejer at væ-
re en rigtig hyggelig aften. 
Arrangeret af 

Aktiv Faster, Faster Forsamlingshus og Faster Menighedsråd. 
. 

Søndag den 11. februar kl. 14.00 i Aktivitetshuset 
Festen starter med Cafegudstjeneste kl. 14.00 og derefter slår vi kat-
ten af tønden. 
Prisen er kr. 40,00 for voksne og kr. 20,00 for børn under konfirmati-
onsalderen. 
Der uddeles præmier til kattekonge og dronning i 5 aldersgrupper. 
Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i hele arrangementet. 
Arrangører 

Aktiv Faster, Faster Forsamlingshus og Faster Menighedsråd. 
 

 

Johannes Henriksen har startet en bobklub under Seniorklubben. 
Vi spiller hver mandag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 
11.00 og nyder hinandens selskab under en kop kaffe midtvejs. 
Lige nu er vi ca. 16 deltagere, men der er altid plads til flere. 

Vi har nye borde og er lige blevet bevilget kr. 
7.900 fra VELUX FONDEN til et nyt bord mere og 
16 nye stole, da de fleste af os sidder ned til spil-
let. 

Faster Senior Klub 

NYTÅRSKONCERT 2018 

FASTER SENIOR KLUB - BOBKLUB 

FÆLLES FASTELAVNSFEST 
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Mandag den 25. september 2017 blev FBG´s ordinære generalfor-
samling afholdt i aktivitetshuset. Der var ca. 20 fremmødte, så alt 
smørrebrød blev spist efter en vel overstået generalforsamling. Dejligt 
at se alle de fremmødte. Da der ikke var nogle indkomne forslag, var 
det helt store emne i år valget af en ny formand i FBG. Efter lidt stil-
hed blev Anna-Mette foreslået som formand og Anne-Kristine som 
kasserer (valgt for et år). Dette blev godkendt af de fremmødte.  
 

På vegne af bestyrelsen vil vi gerne sige velkomne til de nye i besty-
relsen og udvalgene samt takke alle jer, der har lyst til at fortsætte. Vi 
ser frem til endnu et spændende år i FBG.  
 

Desuden vil vi også gerne sige ”1000 tak for indsatsen”  til jer, der har 
valgt at stoppe.  
 

Samtidigt skal der lyde et stort tak til alle frivillige, som yder en indsats 
i FBG i løbet af året. Vi sætter stor pris på alle hjælpende hænder - 
ingen opgave er for lille. Uden jer ingen FBG. 

FBG´s bestyrelse 
 

Faster Boldklub og  Gymnastikforening skulle have en ny formand, da 
Nadja med beklagelse, efter 2 år takkede nej til at fortsætte. Der blev 
spurgt rigtig mange relevante og gode personer, om de havde lyst, og 
Jørgen S. Madsen skrev et indlæg på hjemmesiden, men vi fangede 
ikke nogens interesse og lyst. Jeg havde en aftale med Anne-Kristine, 
at hun skulle overtage kasserer jobbet til næste generalforsamling. Så 
havde jeg siddet i over 30 år, og tænkte, at de måske skulle have no-
get nyt og ungt blod ind. Men til generalforsamlingen havde ingen 
meldt sig. Min aftale med Anne-Kristine gjorde så, at hun indtrådte et 
år tidligere, og så ville jeg prøve kræfter med formandsposten. Da jeg 
synes det ville være en skam og træls situation, at FBG skulle sidde 
uden formand. Jeg synes, selv efter alle disse år, at FBG er en dejlig 
forening, vi har en rigtig god stemning til bestyrelsesmøderne, og vi 
tænker meget på, at trænerne og udøverne får en god oplevelse ved 
at komme i klubben. 
Jeg vil lige tilføje her til sidst, at i 2018 kan FBG fejre 125 års jubilæ-
um. Så hvis I ligger inde med ideer og materiale høre vi meget gerne 
fra jer. 

Mange hilsner Anne-Mette Jacobsen 

NYT FRA FORMANDSPOSTEN 

GENERALFORSAMLING I FBG 
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SJOVT SAMVÆR 

Sjov søndag med  

stor ta’ selv kage bord. 

 
Søndag den 28. januar 2018  

kl. 14.00 - kl. 16.00 i Aktivitetshuset i Astrup. 
Medbring kage til det antal personer i kommer.  
Det kan være Jeres favoritkage/egnskage eller bare en kage.  
Der er aktiviteter for børn i alle aldre. Arrangementet er for alle, små 
og store, unge og ældre. Så kom og vær med til en hyggelig eftermid-
dag. 

Arrangører: 
Faster Skole 

FBG 
Aktiv Faster 

 

 

 

 

 

 

Fun Sunday – with big ”Cake Table”. 
 

Sunday, 28th of January 2018  
at 14-16 at Aktivitetshuset in Astrup. 

 
Bring Cake to the number of people you are coming. It could be your 
favorite cake. We will put it all on a table for sharing between every-
one. 
It will be a great afternoon with activities for children of all ages.  
 
This event is for everyone, small and big, young and old.  
 
Let us have a nice afternoon.  

Organized by: 
Faster Skole 

Faster Boldklub og Gymnastikforening 
Aktiv Faster 
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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 

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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Tilmeldingerne til den kommende vuggestue er begyndt at trille ind, og 
vi glæder os til at tage godt imod Fasters alleryngste børn, så snart 
rammerne står klar. 
 
Det er fortsat planen, at vuggestuen åbner i løbet af 1. kvartal 2018, 
og den kommer fra første dag i trygge hænder. Hanne Vendelbo Niel-
sen der gennem en årrække har været leder af børnehaven, og i dag 
er pædagog samme sted, bliver den ansvarlige pædagog i vuggestu-
en. Derudover forventer børnehaven at ansætte Helle Villumsen, der i 
mange år har været dagplejer i lokalområdet, som pædagogmedhjæl-
per i vuggestuen. 
 
Har I et barn, vuggestuen må passe på for jer? Så er der stadig ledige 
pladser. Tilmelding skal ske gennem Pladsanvisningen hos Ringkø-
bing-Skjern Kommune.  
 
Kig gerne forbi børnehaven til en uforpligtende snak om en eventuel 
plads, eller grib telefonen og ring til børnehavens leder, Henny Mikkel-
sen, på 97 36 43 42.  

Bestyrelsen i Fasters Børn 

Astrup Hotel før 1952 

NYT OM VUGGESTUEN 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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Klubmesterskabet for U19 + seniorer bliver i år afviklet 
  

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10.00 
 

Vi starter med et rundstykke - til dem der har lyst. 
 

Det vil i år være muligt at tilmelde sig i følgende rækker: 
∗ Herresingle 
∗ Herredouble 
∗ Herredouble 50+  
∗ Damedouble 
∗ Damesingle 
∗ Mixdouble 

 

Man skal være aktiv eller passiv badmintonspiller i FBK for at deltage. 
Prisen er 75 kr. pr. person uanset antal rækker man deltager i.  
(+ evt. 50 kr. for at blive passiv medlem). 
 
Tilmelding til Faster Badmintonklubs klubmesterskab skal ske til Niels 
Lund på 2119 7462 eller til Hanne Vestergaard på 2330 4656 eller 
hv@ucrs.dk 
 

Senest lørdag den 6. januar 2018 
 
Programmet kan ses på hjemmesiden og Facebook i ugen op til. 
 

Med venlig hilsen FBK 
 

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. 
 
Fælles afslutning er onsdag den 14. marts. Mere om klubmesterska-
bet og afslutningen kommer i næste Sognet Rundt og på Facebook. 
 

Med venlig hilsen FBK 

BADMINTON SENIORKLUBMESTERSKAB 

BADMINTON UNGDOMS KLUBMESTERSKAB 



16 www.faster-astrup.dk  

Så sluttede sæsonen for herre og dame fodbold, og hvilken sæson. 
Damerne vandt deres pulje, herrerne i serie 5 endte som nummer 2, 
og herrerne i serie 3 sluttede med en oprykning til serie 2 for første 
gang i klubbernes historie. 
Der har været god opbakning til træning og kampene for både dame- 
og herreholdene. 
Tak til kridtbanden, I gør et godt stykke arbejde med at holde banerne 
klar til kampene, tak til alle vore sponsorer, tak til alle vore trænere og  
holdledere. En kæmpe tak til alle de trofaste tilskuere som er mødt op 
til alle vore kampe både på udebane og hjemmebane. 
 
Sidst men ikke mindst skal der også herfra lyde et kæmpe tillykke til 
området, de to bestyrelser, trænere, holdledere og spillere, vores  ho-
vedsponsor Faster Andelskasse, Sportigan i Skjern og Burgaard-
Sørensen for sponsorrat af drikkevarer og pølser til hjemmekampen 
mod Aulum. Tak til Kristian Ahle for busturen til Klitten med den flotte 
oprykning. 
 
Hvad med 2018? Tja vi spiller i serie 2 og skal nu til at have linjevog-
tere til vores kampe. Og FBG har 125 års jubilæum. 
Vi ses til et spændende fodbold år. 

Fodboldudvalget 
 

SENIORFODBOLD 2017 
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OPRYKNING TIL SERIE 2 
Så skete det, Faster/Hanning vandt puljen i serie 3 og for første gang i 
de to klubbers historie skal vi spille serie 2. 
2 nederlag, 2 uafgjorte og 10 sejre og dermed en fortjent oprykning. 
Tillykke til trænere og holdledere: Karsten Madsen, Morten Ahle, Ri-
chard Madsen og Martin Hindhede. 
Tillykke til alle de spillere der har været med omkring holdet: Lars 
Hindbo, Philip Kjærgaard, Thomas Jacobsen, Søren Bækgaard, Hen-
rik Vendelbo Nielsen, Jeppe Fyrstenborg, Simon Hansen, Poul Baun, 
Karsten Ahle, Brian Larsen, Bjarke Lilholdt, Asbjørn Overby, Heine Sø-
rensen, Morten Ahle, Thomas Madsen, Kasper Moesgaard, Kristian 
Wulff, Kristian Hindhede, Mikael Dahlmann, Andreas Holk, Mads 
Kragh, Rasmus Hansen og Anders Madsen. 
Tak til alle vores tilskuere, flot med den store opbakning, specielt i de 
sidste kampe hjemme mod Aulum hvor der var mødt mellem 250-300 
frem, udekampen mod Klitten hvor der var omkring 80 der have taget 
turen til og så selvfølgelig den sidste kamp på hjemmebane mod Snej-
bjerg hvor der var mødt omkring 150-180 op for at være med til at fejre 
oprykningen. En oprykning der blev fejret med lufttur, cigar, champag-
ne og trøjer. 
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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 Tarm 
Tlf. 97 35 00 44 Tlf. 97 37 32 55 
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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 
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Vi skriver november i kalenderen og vores medlemsantal tæller nu 
knap 40 efter kontingentstart i sidste Sognet Rundt tilbage i august. 
Det er desværre noget mindre end de sidste år, så derfor vil vi igen 
opfordre jer til at blive medlem, hvis I ikke allerede er. Jo flere med-
lemmer jo flere penge har vi til at forsøde Fasters Børn med. 
Medlemskab: 100 kr. pr. husstand 
  50 kr. enlige/pensionister  
Konto nummer: 5958 1101819  Mobile Pay: 38 872 (skriv ”Faster 
Marie” i tekst) 
Traktortrækstævnet i september blev desværre aflyst pga. vejret, som 
havde ødelagt banen, der skulle køres på. Selvom vi håbede til det 
sidste, så var vejrguderne ikke med os. Vi vil gerne sige tak til dem, 
der havde meldt sig til en social og frivillig arbejdsindsats den week-
end i september. Vi er allerede blevet spurgt igen til næste år af arran-
gøren pga. vores gode service de andre gange, og det kan vi godt 
klappe os selv på skulderen af, og vi håber på mange frivillige igen 
næste år.  
Lige nu er vi ved at lave et spændende samarbejde/indkøb af noget 
nyt undervisningsmateriale til skolen, som I sikkert vil høre mere om 
senere, når det er endeligt. 
Eftersom det er sidste Sognet Rundt i dette år, vil vi ønske alle en tide-
lig glædelig jul samt tak for året 2017  

Hilsen støtteforeningen, Faster Marie 

Alle ungdomsspillerne holder nu vinterpause efter en flot efterårssæ-
son. Vi i fodboldudvalget vil gerne takke trænerne for deres flotte ar-
bejde. Det er dejligt at opleve, hvordan I uge efter uge møder engage-
ret op og giver vores spillere god træning og gode oplevelser til kam-
pene. 
På flere hold har forældre og trænere taget initiativ til en hyggelig af-
slutning inden vinterpausen. Det er positivt at se, hvordan I forældre 
bakker op om holdenes sociale liv. 
Søndag den 1. oktober havde FBG, BF og BIF i fællesskab arrangeret 
en tur til Herning, for at se FCM spille mod AAB. 125 personer var 
med på turen. En 4 - 1 sejr samt dejligt efterårsvejr gjorde turen rigtig 
vellykket. 

Fodboldudvalget 

FASTER MARIE 

UNGDOMS FODBOLD 2017 
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TELEFON   97 36 40 07 
BIL TLF.  20 25 40 07 

 

 

 

 

benno@bennogosvig.dk 

Poppelalle 13 



23 

Lørdag den 4. november blev fodboldsæsonen afsluttet for senior af-
delingen. 
Ca. 80 havde tilmeldt sig fest for alle i Faster Forsamlingshus. Vi fik 
holdt en rigtig god afslutning på en super sæson for både herrerne i 
Faster/Hanning og damerne i Faster BG. 
Hvordan det er gået for dem, kan I læse om et andet sted. Traditionen 
tro blev der uddelt pokaler til Årets Talent og Årets Spillere samt Årets 
Værdifulde Damespiller. 
Årets talent: Anders Madsen 
Årets spiller serie 3: Anders Madsen 
Årets spiller serie 5: Nichlas Brølling, desværre var han forhindret i at 
deltage i afslutningsfesten så derfor intet billede 
Årets damespiller: Stine Hindhede 
Årets mest værdifulde damespiller: Marie Kragh 

 
 

SENIOR FODBOLDAFSLUTNING 
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FAMILIESVØMNING 

FBG udbyder igen i år familiesvømning i Tarms svømmehal, hvor der 
er babybassin, varmtvandsbassin, svømmebassin, klatrevæg, 1 og 3 
meters vipper, gode saunaer og en lang spændende lukket rutsjebane. 
Der er selvfølgelig en livredder tilstede. 
Vi har svømmehallen alene fra kl. 11.30 til kl. 12.30, men vi må gerne 
benytte svømmehallen indtil kl. 16.30, hvor den er åben for offentlighe-
den, bare man er i svømmehallen inden kl. 12.30.  
Vi er lige startet, men der er plads til flere så kom endelig. 
 
Hvis I har spørgsmål så ring eller skriv til Ann på annjan@os.dk. 

 
Alle er velkommen  FBG 

 

Vi hjælper dig/jer af med det gamle jern, gamle landbrugsmaskiner-
staldinventar, gamle biler, opvaske– og vaskemaskiner samt andet 
jern. Måske en oplagt mulighed for at få ryddet op i værkstedet, ma-
skinhuset og rundt om gården for gammelt jern og landbrugsmaskiner.  

 

INGEN FRYSERE, KØLESKABE, PLASTIKGENSTANDE  
ELLER BATTERIER - TAK 

 

Små mængder jern kan afleveres i den hvide container bag det lille blå 
skur på foderstoffet (Vestjyllands Andel) i Astrup. Større mængder vil 
blive afhentet af en lastbil med kran, når det er samlet i en dynge. 
 

FBG ved Henning Kristensen mobil 2074 7483 / 6155 0364 

Husk vi sælger både ketsjer, tasker, greb, sørger for opstrengning af 
din sprungne ketsjer. Alt dette foregår gennem Niels Lund, så tag ger-
ne kontakt til Niels, hvis I mangler en julegave :-) 

Mange badminton hilsner  
FBK bestyrelsen  

  

GAMMELT JERN 

FBK SALG AF UDSTYR 
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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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NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB 

Sæsonen er lige begyndt, og trænerstaben glæder sig. Igen i år har vi 
4 træningshold i løbet af onsdagen. Indtil videre er der 44 ungdoms-
spillere fordelt på de 4 hold, men vi kan lave plads til flere, så bare 
mød op. 
 
Holdturnering. 
Faster Badmintonklub har tilmeldt 3 hold til turnering i år, og for andet 
år skal vi afholde holdturnering i Astrup på vores 3 baner, vi håber på 
opbakning fra tilskuere. Kampdagene er: 
Lørdag den 18. november kl. 9.00 og 11.30 for U13D holdet, som 
består af Simone Frimor, Ida Vestergaard, Aske Mikkelsen, Jens Bil-
berg og Simon Lund. 
Søndag den 19. november kl. 10.00 og 12.30 for U13C holdet, som 
består af Elias Bøndergaard, Alex Kjærsgaard, Ebbe Mikkelsen, Lasse 
Ringsing og Mattias Hansen. 
Lørdag den 24. februar kl. 9.00 og 11.30 for U15C holdet, som be-
står af Nathaniel Bøndergaard, Mikkel Frimor, Emil Christensen, Ken-
ny Nshimirimana, Jens Kragh og Søren Bilberg 
 
Træningsdøgn. 
Fredag den 10. november og lørdag den 11. november afholdte vi 
igen træningsdøgn for alle ungdomsspillere fra 3. klasse og op. Se 
mere på side 29. 
 
Kontingent. 
Der er uændret kontingent for ungdomsspillere i år.  
For baneleje er der en mindre stigning. 
 
Senior. 
Igen i år er der stor tilslutning af seniorspillere i Faster Badmintonklub, 
vi er ca. 90 aktive fordelt på 8 timer (20 baner) om ugen, det er fanta-
stisk. 
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Faster Badmintonklubs træningsdøgn er netop blevet afviklet. Her del-
tog 38 ungdomsspillere, trænere og bestyrelse fra fredag kl. 16.00 til 
lørdag kl. 12.00.  
I år var noget anderledes end de foregående år. Vi havde lejet DGI til 
at stå for 3 timers natminton, hvor man spiller i mørke, med selvlysen-
de bolde, streger og veste. Det var en stor oplevelse for alle. Se et par 
filmklip på Facebook siden. 

 
Tidligere på aftenen planlagde 7. og 8. klasse et smuglerløb for de 
yngste i gymnastiksalen. Det er altid en succes. 
Efter natminton blev der spillet en del kampe, dog var trætheden til at 
føle, så det var ikke så svært, at få de yngste i seng. De sidste gik alle-
rede i seng kl. 3.30. 
Søndag stod på morgenmad og autogen opvarmning til de trætte ben. 
Senere blev der udfordret til kampe og formiddagen sluttede med en 
miniturnering for alle spillere.  
 
Vi vil gerne sige mange tak for hjælpen til forældrene. Vi vil også sige 
mange tak til alle børn for at gøre dette års træningsdøgn meget sjov 
og aktiv. Alle bidrog til den gode stemning, og de hyggede sig med 
hinanden. Vi nyder meget det aktive samvær. 
 

Bestyrelsen for Faster Badminton klub 

TRÆNINGSDØGN I BADMINTON 
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Som vanligt er gymnastiksæsonen startet efter efterårsferien. Det ser 
godt ud, der er ganske mange der også i år kommer til gymnastiktræ-
ning. 
Mor/far/barn efterlyser flere gymnaster, men ellers var alle holdene 
pænt besøgt til årets 1. træning. 
Sved på panden har startet et nyt koncept, med effekt træning med 
fysioterapeut Kim S. Hansen, de første 10 gange før jul. Derefter vil 
der blive 3 gange efter jul med ”Mave, baller og lår” træning ved Mi-
chelle Jor. Programmet for den sidste del af sæsonen kommer senere, 
men det vil formentlig blive en tredje træner, med en form for effekt 
træning.  
Sved på panden er fra 10. klasse og op. Holdet har som mål at bidra-
ge med en times effektfuld træning, og give en mulighed for at få en 
snak på torvet efterfølgende. 
Kom og vær med, der er også plads til dig. Du kan se dit hold herun-
der: 

 
 

GYMNASTIK SÆSONEN 2017-2018 

Programmet for 2017-2018: 
Mor/far/barn Årgang 15-14 Mandag Kl. 17.00-18.00 
Puslinge Årgang 13-12 Tirsdag Kl. 16.00-17.00 
Spillopper Årgang 11-10 Tirsdag Kl. 16.45-18.00 
Turbomix Årgang 09-08-07 Tirsdag Kl. 17.30-19.00 
Teenpower 5.-9. klasse Tirsdag Kl. 18.30-20.00 
Sved på panden 17 år og op Tirsdag Kl. 20.00-21.00 
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Inden sæsonstart er der arbejdet på en løsning i redskabsrummet, der 
giver mulighed for mere orden. Når det bliver helt færdigt, vil nogle af 
redskaberne få fast plads her. Det skulle gerne resultere i, at det bliver 
nemmere at se, hvordan redskaberne skal stå, så det skaber overblik 
for alle. 
Tak for hjælpen til Jens Ejnar og Hans Olesen med arbejdet. 
Der skal lyde en opfordring til, at alle der bruger redskaberne, sørger 
for, at de bliver sat pænt på plads efter brug. Nye redskaber er dyre at 
investere i, så lad os hjælpes ad, med at passe godt på dem vi har. 
 
En god afslutning på gymnastiksæsonen er som altid gymnastikopvis-
ningerne. 
Gymnastikopvisningen i Skjern foregår i weekenden den 17. og 18. 
marts, og det forventes at opvisningen i Astrup bliver den 23. marts.  
 
Vi har i år budt velkommen til flere gymnaster fra Rækker Mølle. Der 
kan derfor blive tale om, at nogle hold også skal til opvisning her. Op-
visning i Rækker Mølle bliver den 4. marts 2018. 
 
 
Turbomix holdet giver den gas� 

GYMNASTIK SÆSONEN 2017-2018 
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AKTIVITETSKALENDER 

November 

lør 18/11 9.00 Holdturnering for U13D i badminton 

søn 19/11 10.00 Holdturnering for U13C i badminton 

December 

søn 3/12 16.00 Juletræstænding i Faster Kirke 

man 18/12 18.00 Julehygge for senior badmintonspillere 

tirs 26/12 10.00 Jule senior fodbold på stadion 

Januar 

tors 4/1 19.00 Nytårskoncert 

tirs 16/1 19.00 Planlægning af byfesten 

lør 20/1 10.00 Seniorklubmesterskaber i badminton 

søn 28/1 14.00 Sjov søndag - for alle 

Februar 

søn 11/2 14.00 Fælles fastelavnsfest 

lør 24/2 9.00 Holdturnering for U15C i badminton 

Marts 

søn 4/3  Gymnastikopvisning i Rækker Mølle 

Lør + søn 17/3 + 18/3  Gymnastikopvisning i Skjern 

fre 23/3  Gymnastikopvisning i Astrup 

Deadline til næste nummer er den 3. februar 2018 

lør 3/3  Klubmesterskaber for ungdom i badminton 


