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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 65 nitaandersen@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 Wilther Kaagaard Tlf. 31 19 26 08 wilther@yahoo.com 

SPONSORUDVALG:   

Søren Olesen (f) Tlf. 24 24 29 76 Soren.24242976@gmail.com 

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

   

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 Per Hindhede 41189856  
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FBK inviterer til julehyggeturnering i badminton. 
 

Mandag den 17. december 2018 
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 hygger vi os med sild og pålægskage-
mand.  
Deltagerprisen er kr. 75 som dækker sild, snaps og pålægskagemand. 
HUSK tilmelding på bestillingssedlen på blyanten eller hos Karen 
Dissing Kragh på mobilnr. 4074 4113, senest den 10. december. 
 

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 
 

1. søndag i Advent  
 

den 2. 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. Herefter går vi over i forsamlingshuset, hvor 
der serveres lækker julemiddag. 
Menu: Flæskesteg med det hele og ris álamande med kirsebærsovs. 
Der kan købes drikkevarer.  
Tilmelding til Mogens Rasmussen på telefon 41436815 eller mail 
imr6900@yahoo.dk senest den 29. november derefter + 20 kr. ved 
for sent tilmelding. Der plejer at være ”fuldt hus” så først-til-mølle prin-
cip ved tilmelding. 
Pris voksne 75 kr. og børn 25 kr. til og med 7. klasse. Vi håber, den 
rare julemand igen i år også får tid at lægge vejen forbi Faster Forsam-
lingshus med slikposer til alle børn. 
 

Arrangører: Aktiv Faster, Faster Forsamlingshus  
og Faster Menighedsråd. 

JULETRÆSTÆNDING 

FASTER BADMINTONKLUB SENIOR 
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Sportsugen 2018 gennemgik forskellige forandringer. Næste års sport-
suge vil måske byde på flere forandringer. FBG ligger i hvert fald op til 
samarbejde med alle interesserede. Det skal jo gerne være en uge, 
hvor sognets fællesskab og sammenhold bliver plejet. Lad os lave 
nogle arrangementer, som kan samle vort sogn, nye som gamle.  
Der afholdes derfor et planlægningsmøde af sportsugen 2019 
 

tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19.00 i Aktivitetshuset 
 

Alle er velkommen.  
FBG 

 

Torsdag den 10. januar 2019 kl.19.00 i 
 Aktivitetshuset i Astrup 

Starten på det nye år byder igen på Nytårskoncert i Aktivitetshuset i 
Astrup. Denne gang med salonorkesteret fra Skjern, under ledelse af 
Flemming Nordenhof, samt besøg af Ringkøbing-Skjern musikskoles 
ballet som vil opføre et julestykke under ledelse af Tammy Skouboe 
Sørensen. Der vil ligeledes blive tid til et par fællessange undervejs. 
Pris for hele aftenen kr. 125,00 drikkevarer kan købes. Alle er hjertelig 
velkommen, vi håber, at se så mange som muligt fra hele sognet. 

 
Arrangører: Aktiv Faster og Faster Forsamlingshus. 

 

Søndag den 3. marts kl. 14.00  
i Aktivitetshuset i Astrup 

Festen starter med Cafégudstjeneste kl. 14.00. Efterfølgende slår vi 
katten 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 alders-
grupper. 

Arrangører: Aktiv Faster, Faster Forsamlingshus  
og Faster Menighedsråd. 

NYTÅRSKONCERT 2019 

FÆLLES FASTELAVNSFEST 

SPORTSUGEN 2019 
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GYMNASTIK SÆSONEN 2018-2019 

Så er gymnastikken i Astrup i gang igen. I skrivende stund har alle 
gymnastikhold netop haft første træning. Det ser godt ud på alle hold, 
men der er altid plads til en til, hvis du har lyst til at være med i fælles-
skabet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmet ser ud som følger: 

 
 
I forhold til tidligere er Multiholdet et nyt tiltag. Her tilbydes gymnaster-
ne øgede valgmuligheder. På første træning var der 65 på dette hold, 
som blev delt op i henholdsvis tons/parkour og dans/leg, og senere 
en ny opdeling i rytme og spring. At dømme efter første træning, er 
der perspektiver i dette hold, og vi glæder os til at arbejde videre med 
det. 

Forsætter på side 9 

Gymnastikprogram 2018-19 

Mor/far/barn Årgang 17-16-15 Mandag kl. 17.00-18.00 

Puslinge Årgang 14-13 Tirsdag kl. 16.15-17.15 

Multiholdet 0.-4. klasse Tirsdag kl. 17.15-18.30 

Ekstra spring 0.-4. klasse Tirsdag kl. 18.30-19.00 

Teen power 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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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 

Kjærs 
Maskinstation 

 
Entreprenør og  

Landbrugsarbejde 
 

Tlf. 40 75 55 25 
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Fortsat fra side 7 
Sved på panden kører videre med sidste års koncept med forskellige 
trænere med effekttræning, men sådan at alle har flere træninger i lø-

bet af sæsonen. Der vil i år blive opfordret lidt ekstra til at blive et kvar-
ter ekstra, og få en snak med naboen, så vi både kan få dækket moti-
onsbehovet og det sociale ind, ved at møde op til holdet. 
Alle hold er kommet godt i gang, med god energi, og sjov og ballade, 
og også i år med dygtige instruktører. 
Afslutningen på sæsonen er den lokale opvisning i Astrup som bliver 
fredag den 22. marts. 
Multiholdet og Teenpower skal også deltage i opvisning i Rækker Møl-
le lørdag den 23. om formiddagen, og i forårsopvisningen i Skjern i 
Weekenden den 9.-10. marts. 

Gymnastikudvalget 

GYMNASTIK SÆSONEN 2018-2019 
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Privat Dagpleje  
På Landet 

v/ Kirsten Dammark 
Fasterlundvej 11  

Ejstrup 
6900 Skjern 

Mobil: 25396132 
Fastnet: 97364545 
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FASTER SENIOR KLUB 

Livsglæde - Samvær - Motion 
 
Vi er 39 medlemmer og kan godt bruge flere i vores forening. Det ko-
ster 200 kroner at være medlem pr. år. Vi hygger os på bedste måde 
og prøver at gøre sammenholdet for de lidt ældre så hyggelig som 
muligt i klubben. 
 
Aktiviteter i klubben er: 
 
Seniordans hver  mandag  kl.18.30 - 20.00 
Motion hver  tirsdag  kl.  9.30 - 10.30 
Petang hver  onsdag eftermiddag i sommertiden. 
Krocket  2-3 gange om ugen i sommertiden 
Bob hver  mandag og fredag  kl.  9.00 - 11.30 
 
Ture ud i den danske natur alt efter forslag. 
 
I august har vi vores årlige udflugt med spisning. 
Alt det kan du komme til for 200 kr. 

Med venlig hilsen 
Faster Senior Klub 

 
 

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 

GAMMELT JERN 
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KK Gardens 
Anlægsgartner Kristian Kjærgaard 

Videbækvej 16 
6900 Skjern 
40374187 

Se mere på www.kk-gardens.dk 
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Så endte sæsonen 2018.  
Sidste år kunne vi juble over en oprykning til serie 2 for første gang i 
klubbernes historie. Desværre sluttede året med en nedrykning til se-
rie 3 igen.  
 
Vi må sige, at vi nok overraskede alle med det flotte forår, hvor vi helt 
indtil 2. sidste runde lå til at spille med om oprykning til serie 1.  
Specielt 2 kampe var fantastiske. Sejren i Herning mod Herning Frem-
ad, hvor vi var helt ude af kampen og bagud med 2-0 efter 15 minutter 
og ender så med at vinde 3-5. Og selvfølgelig hjemmesejren mod lo-
kalrivalerne fra Ølstrup på 4-2. 
 
Vi skulle lige pludselig til at have linjedommere på i vores kampe, og 
de skulle nok fortælle os, hvor vi skulle sende udskifterne hen, når der 
skulle opvarmes, og vi skulle melde udskifterne til dem og ikke råbe til 
dommeren.  
 
Efteråret endte med nedrykning, og selvom det blev til en sidsteplads, 
så blev der kæmpet flot for det. Da vi spillede 1-1 i den første kamp 
mod SHN Ulfborg, troede vi det ville blive en god sæson, for de pleje-
de at være med i toppen, da vi så slog dem på hjemmebane med 3-1, 
tænkte vi, at der måske var en mulighed for, at vi kunne blive i serie 2. 
Men desværre betød et nederlag i anden sidste kamp, at vi måtte ned 
i serie 3. 
 
Serie 5 blev i rækken. I foråret endte vi foran Skjern efter at have vun-
det over dem på hjemmebane og fået uafgjort på udebane. Forårets 
højdepunkt var vel egentligt et nederlag på hjemmebane mod Aadum. 
Det var ikke så meget resultatet men mere vores holdopstilling, der var 
en hel del afbud så vi havde været lidt omkring og fik samlet hold, se 
lige disse navne Erik Kjeldgård, Richard Madsen, Jørgen Madsen, Ni-
els Boel og Jeppe Vesteraard, der var mulighed for at få lidt far/søn 
kvalitetstid i den kamp. 
 
Efteråret endte igen med, at vi blev i serie 5. Skjern har trukket sit 
hold. Det største højdepunkt er alle de nye spillere, der er kommet til 
klubben. De første 2 uger, efter sommerpausen kom der 12 nye spille-
re til holdet, det betyder jo så, at det er lettere at få stillet hold. Resul-
tatmæssig have vi et godt lokalopgør i Borris, som vi spillede 1-1. Vi 
havde en flot kamp i Ølgod, hvor vi vandt 0-5 en af de bedste kampe, 
jeg har været med i som træner. 

Forsætter på side 15 

FASTER/HANNING SENIOR FODBOLD 
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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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Fortsat fra side 13 
Der skal herfra lyde en virkelig stor tak til trænerteamet Morten Ahle, 
Richard Madsen, Martin Hindhede og Karsten Madsen for de sidste 
mange sæsoner og ærgerligt at I stopper. I har virkelig sat jeres stem-
pel på fodbolden i Faster/Hanning. 
 

Der skal også lyde en kæmpe tak til alle jer spillere for jeres indsats 
både til træning og i kampene, som før sagt er det fedt, at der er kom-
met så mange nye unge spillere med, vi har tit været 22 mand til træ-
ning, fortsæt endelig med det. 
Selvfølgelig skal der også lyde en kæmpe tak til alle jer tilskuere, vi 
kan virkelige alle mærke, den store opbakning der er, både på serie 2 
og serie 5. Det er fedt, at vi møder jer til både hjemme og udekampe. 
Vi har ofte talt om, at det er tit, når vi er på udebane, at der er flere til-
skuere fra Faster/Hanning end fra hjemmeholdet. 
Der skal også lyde en tak til kridtbanden, vi kan altid regne med jer. 
Tak til kaffebanden for serveringen i halvleg. 
Tak til vores sponsorer, erhvervsklubben og fanklubben. 
 
Sidst men ikke mindst skal der lyde et stort velmødt på stadion igen i 
2019. 

Fodboldudvalget 
 

FASTER/HANNING SENIOR FODBOLD 
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Det er november og efterår og vinter kommer næsten oveni hinanden 
pga. den fantastiske lange og varme sommer.  
Vi var spændte på vejret den 
15. september, hvor vi skulle 
ud og servicere til traktortræk-
stævne, da vejret er en vigtig 
faktor i, hvordan det hele bli-
ver. Heldigvis var det fint vejr 
om lørdagen, hvor selve 
stævnet var, og det lykkedes 
os også i sidste øjeblik, at 
skaffe de sidste folk som gjor-
de, at vi kunne stille med fuldt 

mandskab. Det er dejligt at se 
så mange forskellige folk fra 
sognet og se deres forskellige 
kompetencer, når der er op-
gaver, der skal løses. Det er 
også en god social dag for de 
som deltager. Vi hygger lige 
så meget, som vi arbejder. I 
år var der ikke så stort et ar-
bejdspres, da vi kun havde et 
salgssted og ikke to, som de 
andre år, samt der desværre 
ikke var så mange besøgen-
de som forventet.  

 
 

FASTER MARIE 
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Det kommer dog ikke til at betyde det store for os, da vi får et fast be-
løb på 15.000 kr., som vi nu kan give videre til et eller flere gode arran-
gementer for Fasters 
Børn. Vi vil gerne sige 
en stor tak til alle, som 
deltog og som gjorde 
det muligt igen i år, at 
tilføre kontoen det sto-
re beløb.  
 
 
Vi kører lidt i en fast 
cirkel nu med fælles-
spisning, pap- og papirordning og traktortræk, men overvejer at tilføre 
flere arrangementer eller droppe nogle af de faste. Sidder man med 

forslag til dette, vil vi rigtig gerne høre 
dem, da der evt. kunne komme noget 
nyt og spændende på banen. Ellers vil 
vi bare ønske alle vores trofaste med-
lemmer en glædelig jul samt et godt nyt-
år inden året går på hæld. Til de der 
måske ikke har nået at betale kontin-
gent endnu, kan det stadig nås med 100 
kr. pr. hustand og 50 kr. for enlige/
pensionister, samt gaveløb på enten 
konto nr. 5958 1101819 eller mobile 
Pay 38872 ( husk at skriv Faster Marie i 
teksten) eller brug vores nye QR-kode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.v.h. Støtteforeningen, Faster Marie 

FASTER MARIE 
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GENERALFORSAMLING I FBG 

Torsdag den 27. september 2018 blev FBG’s ordinære generalforsam-
ling afholdt i Aktivitetshuset. Der var 14 fremmødte.  
Alle som var på valg, ønskede og fik genvalg. Det er rigtig dejlig, at så 
mange vil gøre et stort stykke arbejde for klubben/sognet. Så det skal I 
have et stort TAK for. Udover bestyrelse, udvalg og revisor, skal der 
også lyde et stort TAK til alle vores sponsorer og til alle jer frivillige, 
som gør et stort og fantastisk stykke arbejde, for klubbens virke og 
arrangementer. Vi sætter stor pris på alle hjælpende hænder. Uden jer  
-  Ingen FBG.   
 
Årets gang i FBG. 
Vi fik vores tribune renoveret og det er blevet rigtig dejlig. Det er blevet 
finansieret af vindmøllepenge fra Lyne samt Andelskassen der har 
sponseret 25.000 kr., og så har herreseniorspillere hjulpet med det 
praktiske. 
 
I januar afholdt vi et lille møde for bestyrelse og udvalgene. Hvor vi 
drøftede klubben’s fremtid, og hvad der ellers rører sig i FBG. Et så-
dan  møde regner vi med, at afholde hvert år.  
FBG havde 125 års jubilæum, vi fik jubilæet markeret på en god og 
hyggelig måde, synes vi alle. Og vi fik en snak om, at vi vil købe nogle 
tavler mm. til info vedr. omklædning og baneforhold for de pengegaver 
vi fik. 
 
Vi fik vores Erhvervsklub og supportklub startet op. Vi er rigtig glade 
for, at så mange har taget så godt imod dette nye tiltag. Erhvervsklub-
ben og supportklubben blev søsat pga. fodboldherrernes oprykning til 
serie 2, godt gået. 
 
Sportsugen som var præget af vores og Indre Missions jubilæer. En 
rigtig dejlig uge, hvor der var fjorden rundt, børnefest, fodbolddag, fri-
luftsgudstjeneste, bildyst, gymnastikopvisning, grundlovsdag med 
spisning og ikke mindst en rigtig hyggelig jubilæumsfest. 
 
Vores vandrepokal blev uddelt til Trine Hansen, for hendes store ar-
bejdsindsats. 
 

Forsætter på side 21 
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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 

Privat dagpleje 
Laila Korsholm Kjær 

24910909 - 97364655 

www.lailakprivatedagpleje.dk 

”Omsorg, tryghed og kærlighed” 

Med plads til udfoldelse! 
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GENERALFORSAMLING I FBG 

Fortsat fra side 19 
 
Persondataforordningen har vi brugt en del tid på. 
 
FBG’s vedtægter er blevet opdateret, sidste tilretning var i 2008. For-
slag til vedtægtsændringerne blev gennemgået på generalforsamlin-
gen. Det er ikke de væsentlige forandringer, men mere nogle om for-
muleringer. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne. 
 
Vi har 311 medlemmer, hvoraf de 222 er under 25 år.  
 
Regnskabet viser et overskud på 42 kr. 
 
Som noget nyt, er der planer om at starte  2 E-Sport hold op. Derud-
over tilbydes der fodbold, hvor vi har et samarbejde med Borris og 
Hanning, gymnastik, volley og svømning. 

Anna-mette 
 

 
I denne sæson afholdes både ungdoms– og seniorklubmesterskaber-
ne i samme weekend.  
 
Ungdomspillerne:  Lørdag den 16. marts 2019 
Seniorspillerne:  Søndag den 17. marts 2019 
 
Fælles afslutning er onsdag den 27. marts. Mere om klubmesterska-
bet og afslutningen kommer i næste Sognet Rundt og på Facebook. 
Så følg os på Facebook - søg på Faster Badminton Klub og bliv med-
lem af gruppen.  
 
 

Med venlig hilsen FBK 

BADMINTON ARRANGEMENTER 
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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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FODBOLD FOR ALLE I JULEN 

Fodbold for alle bliver lørdag den 29. december kl. 13.00 på Fa-
ster Stadion. 
Vi prøver igen i år at se, om ikke det er muligt at få spillet lidt fodbold. 
Vi prøver at flytte traditionen fra 2. juledag og så hen til lørdag mellem 
jul og nytår. 
Hold øje med hjemmesiden da det kan blive aflyst på grund af vejret 
 

Faster/Hanning herreseniorfodbold. 
 

 
Traditionen tro skal vi 
jo kåre årets spillere 
og årets talent. 
 
 
I år blev Rasmus Han-
sen årets spiller på 
serie 2. 
Mikael Dahlmann Niel-
sen blev årets spiller 
på serie 5 
Lars Hindbo blev kåret 
som årets talent. 
 
 

 
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. Vi vil også gerne takke jer forældre, fordi I er så gode til at bak-
ke op om holdenes kampe. 

Fodboldudvalget 

UNGDOMS FODBOLD 

FODBOLD AFLSUTNING 
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benno@bennogosvig.dk 
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Faster By i 1987 

FRA FASTER SOGNEARKIV 
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Sæsonen er lige begyndt, og trænerstaben glæder sig. Igen i år har vi 
3 træningshold i løbet af onsdagen. Indtil videre er der 52 ungdoms-
spillere fordelt på de 3 hold, men vi kan lave plads til flere, så bare 
mød op. Der er kommet 19 nye spillere i år, det er helt vildt. Der er 
kommet 8 nye spillere på holdet for 1. til 4. klasse. Der er også kom-
met 7 nye spillere på holdet for 5. til 7. klasse, så de nu er 26 på hol-
det. Det kræver nytænkning og kreativitet for at alle får god træning. 
De træner i 1½ time. Fra 8. klasse og op er der kommet 4 spillere tilba-
ge fra efterskole, og 4 er holdt på grund af efterskole og andet. 
 

Holdturnering. 
Faster Badmintonklub har tilmeldt 5 hold til turnering i år. 3 ungdoms-
hold og 2 seniorhold. Det er en god måde at møde andre spillere på. 
 

Træningsdøgn. 
Fredag den 16. november og lørdag den 17. november afholdte vi igen 
træningsdøgn for alle ungdomsspillere fra 3. klasse og op. Se mere på 
side 30. 
 

Trænerstaben er i år: 
Mikkel Frimor, Annie Lund og Hanne Vestergaard ved de yngste. 
Jens Kragh, Søren Bilberg, Jesper V. Kristensen og Hanne Vester-
gaard ved de mellemste. 
Keld Frimor og Niels Lund træner de ældste. 
Kontakt os gerne, hvis du har et spørgsmål vedrørende badminton. 
 

Kontingent. 
Der er uændret kontingent for ungdomsspillere i år.  Fra kr. 310 for de 
yngste til kr. 410 for årgang 2007 og ældre. Turneringsspillerne betaler 
yderligere kr. 150 for deltagelse i holdturnering.. 
For baneleje for en time om ugen fra september til marts er kr. 1.000 
for gymnastiksalen og kr. 1.200 for en bane i hallen. 
 

Senior. 
Igen i år er der stor tilslutning af seniorspillere i Faster Badmintonklub, 
vi er ca. 90 aktive fordelt på 8 timer (19 baner) om ugen, det er fanta-
stisk. Der er stadig 5 ledige banetider, kontakt Hanne Vestergaard for 
yderligere oplysninger. 
 

Facebook 
Følg os på Facebook. Der ligger vi alle nyheder og andre oplysninger 
op jævnligt.  

NYT FRA FASTER BADMINTONKLUB 
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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 MIN KØBMAND 

 
RUNDSTYKKEPENGE 2017/2018! 

 
For hvert solgte rundstykke i Astrup Købmandshandel, støttes med 25 
øre til en forening i området. 
I den netop afsluttede periode er det Faster Sogns Højskole, der er 
modtager af pengene, og det er blevet til ikke mindre end kr. 9.076,50. 
 
På billedet er det Jørgen Købmand, som overrækker checken til Helga 
Hansen, som er med i højskolens udvalg. 
 

 
Det er bestyrelsen i købmandsbutikken, som bestemmer hvem der 
bevilges penge til, og i næste periode er valget faldet på Faster Bad-
mintonklub. 
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Fredag den 16. og lørdag den 17. november blev der afholdt trænings-
døgn for ungdomsspillere i  Faster Badmintonklub. Der var 35 ung-
domsspillere, bestyrelsen og hjælpere.  
 
Hvor er det dejligt at se spillernes glæde og forventninger til de næste 
20 timer. Der var en god stemning gennem hele træningsdøgnet.  
 
Fredagen startede med fælles spil i hallen, hvor alle spillerne fyldte  de  
3 badmintonbaner godt op. 

Senere blev spillerne delt op efter alder, og fordelt i hallen og gymna-
stiksalen. Traditionen tro blev der afholdt smuglerløb i en mørk gymna-
stiksal. 7. klasse står for løbet, de laver forhindringer, er politiet, sæl-
ger og køber smuglervarerne. Det var sjovt for både store og små.  
 
Maden er en vigtig del af træningsdøgnet. Forældrene bedes medbrin-
ge lidt til madlavningen, som bestyrelsen tilbereder. Aftensmaden be-
står af grillede burger, der blev næsten spist 80 burger. Senere på af-
tenen serveres der pølsehorn, pizzasnegle og kage. Der kan også kø-
bes slik og sodavand. Det meste bliver fortæret meget hurtigt, nogle 
når ikke en gang at sidde ned mens de spiser, for næste badminton-
kamp venter jo.  
Fra kl. 21.30 kan alle udfordre hinanden i en badmintonkamp, i år blev 
der spillet til kl. 3.00.  

TRÆNINGSDØGN FOR BADMINTONUNGDOM 2019 
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Lørdag morgen vækker vi alle kl. 8.10, så vi kan komme i gang igen. I 
år havde vi besøg af Johnny Andersen fra Skjern Badminton klub i to 
timer. Han viste forskellige fintede slag, der er gode i en kampsituati-
on. Selv om det var nogle trætte ungdomsspillere, så deltog de alle i 
slagtræningen.  
 
Kl. 12.00 sluttede træningsdøgnet. 15 min. senere var alt ryddet op. 
Alle var gode til at rydde op efter sig selv - tak for det.  
 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for endnu et fantastisk 
træningsdøgn, det er en fornøjelse, at se de unge mennesker mellem 
9 og 21 år deltage med et for øje, at spille så meget badminton som 
muligt og hygge sig maksimalt. Der er aldrig problemer.  
Mange tak for lån af børnene.  

 Faster Badmintonklubs bestyrelse 
 Hanne Vestergaard Kristensen  

TRÆNINGSDØGN FOR BADMINTONUNGDOM 2019 
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AKTIVITETSKALENDER 

December 

Søndag 2/12 16.00 Juletræstænding 

Mandag 17/12 18.00 Julehygge med senior badminton 

Lørdag 29/12 13.00 Julefodbold for alle 

Januar 

Torsdag 10/1 19.00 Nytårskoncert 

Tirsdag 15/1 19.00 Planlægning af sportsugen 

Marts 

Søndag 3/3 14.00 Fælles fastelavnsfest 

Lørdag 16/3  Klubmesterskab for ungdom i badminton 

Søndag 17/3  Klubmesterskab for senior i badminton 

Fredag 22/3  Gymnastikopvisning FBG 

Onsdag 27/3 16.30 Fælles afslutning for ungdom i badminton 

Deadline til næste nummer er den 1. februar 2019 

Søndag 10/3  Gymnastikopvisning i Skjern 

Lørdag 9/3  Gymnastikopvisning i Skjern 


