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Brillesøen, Svanninge Bjerge - et fantastisk sted at motionere



KLUBHUS

Gåsebjergsand, Odensevej  150
Naturlegepladsen

KLUBKONTINGENT

Familiekontingent  kr.  500,00
(Familie m/børn til/med 24 år)
Senior  kr.  325,00
Junior             kr.  150,00

SKISMØREN

Udkommer 3 gange årligt med terminer
marts - juni og oktober.

NÆSTE UDGAVE

Artikler og indlæg til Kirsten frem til
1. juni 2019.
Mail: strandhytten@e-box.dk  

 HJEMMESIDEN

www.FSM-faaborg.dk

LØBETRÆNING 
Onsdag vinter  kl. 10:00
Onsdag sommer  kl. 17:30  
Fredag     kl. 10:00
Søndag    kl. 10:00  
Fra Klubhuset
Onsdag, vinter  kl. 17:30
Fra Forum Faaborg, ikke fra Svømmehallen

GÅMOTION
Torsdag fra klubhuset
Vinter   kl. 10:00      Sommer kl. 09:30

CYKELTRÆNING FRA KLUBHUSET
Træningstider Landevejscykling  
Tirsdag, primær med differentieret træning kl. 17:00
Torsdag kl. 18:00
Søndag kl. 10:00
Ungdomstræning for 12-15 år 
Mandag og Torsdag,
Mødested aftales på forhånd
Træningstider MTB fra Klubhuset  
Tirsdag    kl. 17:00
Torsdag    kl. 18:00
Lørdag    kl. 13:30
Søndag    kl. 10:00

SKITRÆNING - RULLESKI  

Onsdag fra klubhuset
Vinter kl. 10:00      Sommer kl. 17:00
Lørdag efter aftale med Freddy
Tlf. 20 76 54 55

REDAKTION                           TRÆNINGSTIDER  
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FAABORG SKI & MOTIONSKLUB

Nyhedsbrev
Modtager du ikke nyhedsmail fra 

klubben? 

Det kan skyldes at vi ikke har fået 
din rigtige mailadresse.

Vær rar at give Kell besked om 
ændringer på mail:  

Kasserer@fsm-faaborg.dk
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Så nåede vi igen-
nem 2018 som 
vejrmæssigt gik 
over i historien, 
som det varmeste 
og mest solrige. 

Klubben havde også et godt år – dog med lidt mal-
urt i bægeret.

2018 har for mit eget vedkommende ikke har budt 
på den mængde af træning, som jeg havde håbet 
på. Der var i perioder lidt for travlt på såvel hjem-
mefront som arbejdet. Ikke desto mindre håber jeg 
- at den større erfaring jeg har fået tilsat lidt bedre 
planlægning, kan bringe mig igennem 2019 med 
3 ugentlige træningsdage. Jeg ved også af erfa-
ring, at det er godt at have et mål med træningen 
- f.eks. et landevejsløb midt på sæsonen. Der er 
bl.a. Hærvejsløbet i Jylland sidst i juni som kunne 
være interessant. Det kunne være sjovt at fylde en 
cykeltrailer og køre afsted i et par biler med lige-
sindede - måske med en indlagt overnatning.

Det nye klubhus har i løbet af 2018 været igennem 
en omstrukturering og høring. Det vigtigste i denne
sammenhæng er for mig at Lokale- og Anlægsfon-
den har godkendt og bevilget et større millionbe-
løb.

Derudover er Svanninge Bakker optaget i en na-
turkanon over landets bedste naturområder, hvil-
ket bringer endnu mere fokus på området.

Tilbage i 2017 var der udfordringer med løbeud-
valget som pludseligt valgte at stoppe. I 2018 fik vi 
et nyt og bredere sammensat løbeudvalg, som har 
formået at gøre alt det rigtige. Stor ros til udvalget. 

Alpeløbet blev afviklet med stor succes og der blev 
fundet sponsorer og præmier på en lidt utraditionel 
men klog måde.

MTB og Tri-afdelingen har begge haft et hårdt år. 
Bærende kræfter har desværre af forskellige årsa-
ger forladt afdelingerne. 

Tri-afdelingen er ekstra hårdt ramt, idet mange 
medlemmer efterfølgende har meldt sig ud af tri, 
som jo bekendt har et dyrere kontingent.

Økonomisk har klubben på trods af dårlige udsig-
ter i starten af 2018 fået et meget bedre resultat 
end frygtet. Dette skyldes bl.a. større indtægter fra 
afholdte stævner (eks. Alpeløbet), samt fra Faaborg 
Outdoor Event (indtægter fra at hjælpe til). Jeg vil 
gerne i denne forbindelse takke de mange hjæl-
pere, som har været med til at afvikle såvel egne 
som eksterne stævner. Det er flot synes jeg.

Jeg mangler også at takke de bærende kræfter i 
vore udvalg. Mange af Jer gør et kæmpe arbejde. 
Der er efterhånden også mange medhjælpere, 
som ikke lige kan overskue at sidde i et udvalg 
– men som vælger at hjælpe med helt specifikke 
opgaver. Her tænker jeg specielt på sporbyggerne, 
som bl.a. i Pipstårn og Svanninge Bakker sørger 
for, at de mest benyttede spor bliver vedligeholdt.

Til slut vil jeg minde os alle om, hvor fantastisk et 
træningsområde vi besidder. Folk fra nær og fjern 
kommer ofte til Faaborg for at dyrke udendørs ak-
tiviteter. 

Tænk jer – vi bor og træner her hele året! Det er 
bestemt noget vi alle værdsætter.

                 Mange hilsner fra Michael Horn

FORMANDENS BERETNING FOR 2018                     
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DM - LANGREND 2019 I KVITÅVATN, RJUKAN, NORGE                                                          
I forbindelse med et MTB Oriente-
ringsløb i Viborg fik jeg stukket en 
folder i hånden. Det var en indby-
delse til DM i langrend 2019. 

Jeg har for mange år siden løbet lidt langrend 
i vinterferien, og når vi havde sne i Danmark, 
men i de seneste mange år har det været mest 
alpin, da resten af familien ikke løber lang-
rend.
I efteråret havde vi familieråd vedr. vinterferi-
en 2019, og der var ikke den store begejstring, 
da datteren på 18 år gerne ville med skole-
kammeraterne på alpin skiferie i påsken. Da 
kom jeg i tanke om folderen med indbydelsen 
til DM i langrend 2019.
Men desværre var det kun mig der syntes, 
det kunne være en ny og spændende måde at 
holde vinterferie på, og så var det lige det, at 
det var kun mig der kunne holde vinterferie 
i uge 5.
Familien syntes jeg skulle prøve den form for 
vinterferie, så jeg gik ind på dmlangrend.dk 
for at tilmelde mig. 
Ifølge folderen skulle bookning af logi og 
forplejning ske direkte til Kvitåvatn Fjellstue, 
men desværre var alt optaget. Jeg ringe til 
Kvitåvatn Fjellstue for at se om de kendte en 
alternativ mulighed. De foreslog jeg kunne 
ringe til hotellet der var nabo til Fjeldstuen, 
men desværre var alt også optaget i uge 5. al-
ternativt kunne jeg blive skrevet på en vente-
liste til Fjeldstuen.
Da vi nåde julen og jeg ikke havde hørt noget 
fra fjeldstuen, regnede jeg ikke med at komme 
på skiferie i 2019.
Lige efter nytår fik jeg en mail fra en af del-
tagerne der måske havde en overnatnings 
mulighed. Efter en opringning havde jeg 
både overnatning/forplejning og transport til 
Kvitåvatn Fjellstue.

Turen til Kvitåvatn Fjellstue gik noget nem-
mere end vores mangeårige ture til Alperne 
m.m. Ingen kø god plads på færgen og kun 
200 km. kørsel da vi kom i land i Norge, men 
det var selvfølgelig også uge 5.
På dmlangrend.dk var der på forhånd lagt et 
detailleret program for hele uge 5.
Vi ankom lørdag ved frokosttid og havde mu-
lighed for at afprøve skiene og ikke mindst 
smøringen.
Hele ugen lå temperaturen på -8 til -12 grader, 
så det var ikke den vanskeligste smøringsop-
gave vi blev udsat for.
Lørdag aften var der åbningsceremoni med 
fakkeltog og flaghejsning på stadionet, samt 
udlevering af startnumre og tidstagningsen-
hed som vi skulle bruges til alle konkurren-
cerne.
Søndagens konkurrence var kort distance fri, 
hvilket betyder at man frit kan vælge mellem 
klassisk eller skøjt. Jeg har aldrig forsøgt mig 
ud i skøjt, så for mit vedkommende løb jeg 
alle mine 10 km i klassisk stil. Om aftenen var 
der præmieoverrækkelse og information om 
morgendagens konkurrence.
Mandag var det sprint distancen som startede 
med en prolog, semifinaler og finaler for alle 
deltagerne. Der var mange spændende opgør 
med stor publikumsopbagning. Det var gene-
relt for alle konkurrencerne at der blev heppet 
på alle deltager, såvel unge som gamle. 
Tirsdag var der ingen konkurrencer, men der 
var tilbud om instruktion for børn og voksne 
i flere langrendsdiscipliner og på forskellige 
niveauer af meget kompetente instruktører. 
Jeg tilmeldte mig skøjtedisciplinen for begyn-
der, da jeg aldrig har forsøgt mig ud i denne 
langrendsdisciplin. Det var noget af en udfor-
dring, da mine fjeldski med stålkanter ikke 
var de optimale til denne disciplin. Instruktø-
reren var så vendelig at låne mig sine skøjteski 

Af Børge Pedersen
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og det var en helt anden oplevelse, så jeg fik 
rigtig meget ud af de to timers instruktion.
Onsdagens konkurrence var Duathlon, en di-
sciplin jeg heller aldrig har stiftet bekendtskab 
med.
Konkurrencen går ud på at man løber X an-
tal runder i klassiskteknik og der efter X antal 
runder med skøjt- eller klassiskteknik. Det 
betyder at dem der skøjter skifter udstyr (ski 
og stave) i en skiftezone. Da jeg kun havde 
fjeldski med stålkanter og ingen skøjteski var 
det enkelt for mig i skiftezonen. Jeg skulle blot 
tage mine fjeldski af og på igen, så kunne jeg 
fortsætte med klassisk de følgende runder. 
Om eftermiddag foreslog min værelseskam-
merat, at vi skulle tage skibussen til Rjukan 
by og få købet nogle luffer, så jeg ikke skulle 
bruge timer på at tø mine fingre op hver gang 
jeg havde været ude. Skibusserne i området er 
i øvrigt gratis. Min værelseskammerat kendt 
gud og hver mand i Rjukan, så jeg fik luffer 
med særlig rabat og det var jo ikke dårligt.
Torsdag var igen konkurrencefri for de voks-
ne, børene løb den lange distance klassisk med 
fællestart. De voksne havde igen tilbud om in-
struktion i diverse discipliner hvor jeg denne 
gang valgte at deltage i instruktion i klassisk 
langrend, for øvede. Der blev instrueret og 
øvet i to discipliner. Op ad bakke uden stave 
og stavteknik. Efter to timers instruktion og 
øvelser var jeg mør og havde brug for et hvil, 
men det fik jeg ikke da min værelseskamme-
rat forslog vi skulle tage en tur op på bjerget 
og se på nogle hytter. Vi kunne tage liften op 
(er gratis for langrendsløbere) og løbe ned, så 
vi kunne spares os til næste dags konkurren-
cer. Det blev noget af en tur. Der var de sene-
ste dage faldet ca. ½ meter pulversne, så på 
hjemturen løb vi i pulversne til knæene ned 
ad Alpinpister og på tværs gennem terrænget 
til vi kom ned til langrendsløjperne. Der var 
jeg glad for mine fjeldski. På vejen hjem fik 
jeg rigtig mange tip og gode råd af min værel-
seskammerat, der havde mange års erfaring i 
alle skidiscipliner.

Fredagens konkurrencer var Par-stafet. Da 
min værelseskammerat heller ikke havde en 
makker til stafetten bliv vi enige om at danne 
par selv om vi ikke kom fra samme klub, så 
vi deltog uden for konkurrence under navnet 
julemanden.
Det var en meget publikumsvenlig konkur-
rence, hvor hver deltager løb en sløjfe på ca. 1 
km i henholdsvis klassisk og fri klassisk/skøjt. 
Altså 1 km i speed tempo så et hvil, mens den 
anden løber gennemførte sin sløjfe også af-
sted igen med fuld speed til vi bække havde 
løbet 3 sløjfer.
En rigtig god dag på skistadionet, hvor der 
blev heppet meget på deltagerne.
Lørdagens konkurrence var kongedisciplinen 
indenfor langrend, og der kom flere tilrejsen-
de for alene at deltage i denne langedistance 
konkurrence, som også gav mulighed for at få 
en bedre start placering (seedning) til de store 
langrendsløb bl.a. Vasaløbet.
Stævnet sluttede lørdag eftermiddag med en 
afslutningsceremoni på skistadionet, hvor 
skiforbundets flag blev taget ned og pakket 
ned til næste år.
De fleste boede og spiste på Kvitåvatn Fjell-
stue, hvilket gav stævnet en særlig social ram-
me, hvor man fik talt med mange forskellige 
interessefælder om dagens konkurrencer og 
næste dags smøring.
Generelt var det en meget velorganiseret 
uge med rigtig mange aktiviteter for børn og 
voksne. Hatten af for dem der har stået for 
planlægning og gennemførsel af så omfat-
tende en uge.
Jeg kan varmt anbefale at deltage uanset om 
man er ung eller gammel, familie eller ene. 
Der er aktiviteter for alle.
For mig var det en lære- og oplevelsesrig vin-
terferie slut. Der var kun hjemturen tilbage i 
godt selskab med min værelseskammerat.

                               Håber vi ses til næste år.
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Folklore på Alpinturen

Vi var 54 personer med på turen. 
Der var 4 selvkørende fra Aarhus og 
der var 3 selvkørende fra FSM, og i 
bussen fra Grünert i Husum, var vi 
således 47 personer.   
Her er min beretning for en dejlig skiferie i 
uge 7 sammen med klubben.
Vi kørte fra Faaborg fredag, den 8. februar kl. 
14. Der var opsamling i Dalum, her glemte vi 
Helle og måtte tage en lille ekstratur rundt på 
motorvejen tilbage efter Helle. Der var også 
opsamling i Fredericia, hvor vi fik Noah og 
Anders fra Hjørring ombord. 
Så gik det ellers mod Østrig og til Sthufelden 
til et dejligt hotel ved navn Flatscher. Her var 
alt hvad en skiløber har brug for, gode værel-

ser, et velnesscenter med sauna, dampbad, lig-
gestole i afslapningsrum.  
Turen gennem Tyskland var et stort trafik-
kaos, omkring München kørte vi på lange 
strækninger kun 25 ktm. Vi skulle havde væ-
ret fremme ved hotellet kl. 7.30 lørdag mor-
gen, vi var der kl. godt 12.00, morgenmaden 
blev til brunch, det var godt nok, da vi efter-
følgende fik vores værelser. 
Vi var på sne i Hollersbach, omkring Panora-
mabahn kl. 14, vi kom derud med det lokale 
person/skiturist tog. Vi skulle også med toget 
hjem, her tog Kurt med toget i den forkerte 
retning, idet han mente, at det bare kørte 
frem og tilbage - nej det gjorde det ikke, de 
har nemlig tog i hver sin retning. Kurt kom en 
time senere til hotellet, i øvrigt sammen med 
Anders. 
Søndag: Her brugte vi ikke bussen pga. hvi-
letids bestemmelser. Så det blev futtoget igen 
til Hollersbach, her var det overskyet og piste-
maskinerne havde ikke kørt. Vi fik dog løbet 
hele dagen på nogle rimelige pister.  
Frokosten er værd at skrive om, for det Gast-
hoff vi kom ind på, havde et tyrolerorkester 
til at underholde, 9 mand og 1 kvinde. Super, 
super vi kunne næsten ikke komme derfra. 
Mandag: Kl. 08.30 klar i bussen, som igen 
køre hjem kl. 16.30 en lang dag på ski og så 
hele ugen, næsten ! 
Denne mandag blev dog ikke så lang på ski, 
der var meldt snestorm og det blev der. Vi 
var kørt til det lokale område Hollersbach, og 
kørte op på pisterne ved Panoramabahn, da 
vi stod ud af liften for at tage ski på, blev vi 
mødt med så kraftig en snestorm, at vi næ-
sten blev ”sandblæst” så vi tog liften ned, gik 
over til toget, og kørte hjem, i hvert fald en del 
af os. Dem som var optimistiske kørte mod 
Kitzbühel, fandt nogle skovpister og fik løbet 
på ski, dog ikke så længe da alle skiområderne 

ALPINTUR TIL ØSTRIG 2019                                                           
Af Freddy Johansen
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blev lukket ca. kl. 12 og lifterne lukket. Fro-
kost på hotellet, en gåtur i byen, og sne TV 
på værelset. 
Tirsdag: Turen går mod Zell am See/Schütt-
dorf, hvor vi tager liften Arietexpress op i et 
rigtigt godt skiområde, der er lovet lidt sne 
omkring kl. 9, det kom først kl. 10, så var der 
igen lovet lidt sne kl. 16, det kom så i store 
mængder kl. 14.30, og da vi løb ned til vores 
bus kl. 15.30 var de sidste 300 meter på en 
”blod rød piste” en stor pukkelpiste, men ned 
kom vi dog med nogen besvær. 
Den dag mistede vi Jonathan i området, men 
han fandt sin gruppe og mor igen, inden der 
blev panik. 
Onsdag: Turen går til Saalbach, smukt vejr 
med høj sol, der var dog ikke ordnet pister, 
så vi løb på pukler. Fra den ene piste til den 
anden skulle vi over hovedgaden i Saalbach, 
via elevatorer, i den sidste elevator op på den 
nye piste, røg min binding af min ene ski. Jeg 
stod med 3 stumper og kunne ikke, selv med 
megen hjælp, få den sat på skiens skinne igen. 
Jeg måtte ned i byen og ind i butik Sport & 
Mode. Her tog det en ældre herrer 3 minut-
ter at sætte bindingen på skien, og det ganske 
gratis, dog med en bemærkning ”Alte Schien”. 
Vi fik frokost på en meget berygtet Gasthof 
Hinterhagalm, her er altid aften party med høj 
musik. Jeg fik en bagt kartoffel, det gav ondt i 
maven. Helle havde skiftet skitøj, og ikke fået 

liftkortet med i lommen, det kostede lige 380 
kr. for et dags kort. - Denne dag havde alle fra 
FSM ømme ben, da de kom ned i bussen 
Torsdag: Sallbach igen, og nu var alle pister 
i orden, og fantastiske at løbe på, fra mid-
dag blev sneen dog noget våd på grund af det 
smukke vejr, så over frokost løb vi oppe i 1500 
til 1800 meter hvor der var frost, det blev til et 
dejligt skiløb. 
Den dag var Jørgen indblandet i et stort styrt. 
En tysk løber var væltet lige foran Jørgen, og 
kørte baglæns ned af pisten, Jørgen ramte 
ham lige på kæben, så det tog lidt tid inden 
han kom til sig selv igen. Steen styrtede på 
den sorte piste lige før en lift, så han gik ned 
til liften med sine ski over skulderen. 
Aftensmaden (altid 4 retter) blev dagens høj-
depunkt - Rosastegt and, med røsti kartofler 
og en super sovs. 
Den dag sluttede skiskolen, og næsten alle 
sluttede i Birstuben med en lille en og kort-
spil, inden det gik i seng kl. 23. 
Fredag: Turen gik til Kaprun og op på glet-
schren, for næsten alle, vi var dog 3 som tog 
toget til Hollersbach og Panoramabahn. Alle 
havde en fantastisk skiløb den dag. Dem på 
Kaprun var helt oppe i skyerne, på rund af de 
mange oplevelser de fik på gletschren. 
Den aften afregnede alle med hotellet for 
drikkevarer med mere. 
Lørdag: Dagen hvor vi skulle hjem til Faa-
borg, blev brugt til at løbe på ski i Hollers-
bach. Nogle tog hjem, med kl. 13 toget, og så 
kom der nogle hjem hver hele time, ja og de 
sidste kom med 4 toget.  
Vi var ude af værelserne kl. 11, til omklæd-
ning og bad fik damerne 2 værelser på 3. sal 
og herrerne fik velnessrummet.  
Det var meget flot vejr, så de fleste nød dagen 
på bænken foran hotellet. Kl. 16 blev bussen 
pakket. Kl. 17 var der middag, og kl. 17.45 gik 
det mod Danmark, der var ingen problemer 
med trafik på hjemvejen, og vi var i Faaborg 
kl. 11.30 - efter en Super alpintur... 

Aftenhygge
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ALPINSKITUR MED FSM                                                            
Af Tine Nauerby

Områderne Kitzbühel 
og Zell am See i Østrig.
Vi er Annette, Jens, Tine og Peter fra Århus, 
som fik fornøjelsen at tage med FSM på ski-
ferien. 
Vi valgte dog at køre selv, og det havde den 
fordel at vi undgik de forsinkelser, som bus-
sen var udsat for. Vejret var flot 6 ud af de 7 
dage. Kun om mandagen blev vi næsten blæst 
ned fra alpetoppen. Så vi måtte alle futte med 
den smalsporede togbane retur til Hotel Flat-
scherwirt i den lille by Stuhlfelden. Vi kunne 
så køre i bilen til bedre ski-klima i læ af bjerg-
siden. Til aftensmaden sad vi fordelt på borde 
til 4-10 personer. Vi sad ved samme bord til 4 
hver aften, så det var ikke så meget vi fik snak-
ket med Faaborggenserne. Freddy underholdt 
flere gange med sjove historier. 
En aften da vi gik ned i vinstuen sad en pudsig 
undermåler (en dværg?) i det ene hjørne. Han 
lignede en lille hobbit, og vi følte os hensat til 
et Tolkien eventyr. Pludselig blev fortryllelsen 
ophævet da Carl Olav og 2 af hans rocker ven-
ner i læder jakker kom bralderne ind i vin-
stuen. Ja vist følte vi os trykket, da Carl Olav 
og hans venner åbenbart manglede en 4 mand 

til en gang whist og kom over til vores bord 
og spurgte på en meget brysk måde, om en af 
os kunne spille kort. ”Uha nej da - det kender 
vi ikke noget til oppe i Århus, hvor vi kom-
mer fra” (ellers tak, læderjakke - tænkte vi. 
Vi skal sørme ikke blandes ind i noget).  Med 
samme bryske facon gik Carl Olav nu over til 
den lille ”hobit” og tjattede til hans finurlige 
kyse. ” Hvad så der stump” - vrængede Carl 
Olav - ”spiller du kort??” Hobitten så meget 
forskrækket ud, men han forstod godt dansk, 
for han svarede stammende:
 ”nej nej – sådan er jeg født”.

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter 

dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med 

at gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank! 

Torvet 1 · 5600 Faaborg · tlf. 74 37 62 80
info@sydbank.dk · sydbank.dk

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter 

dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med 

at gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank! 

Torvet 1 · 5600 Faaborg · tlf. 74 37 62 80
info@sydbank.dk · sydbank.dk
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Rabataftale
Klubben har indgået en rabataftale/Klubaftale med:

 FORHANDLER AF ALT TIL SKISPORT

Klubben har således modtaget en RABATKODE, 
som giver rabat på 10% ved dit køb hos  

Nordic Sport 

Rabatkoden får du hos Freddy Johansen  
mobil 2076 5455

LAGONIS MINDE 8 
5600 FAABORG

Tlf. 62 61 06 60
www.fribikeshop.dk

Fri BikeShop
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ÅRETS AKTIVITETER LØBEAFDELINGEN 2019                                                            
Af Anita Frank

ALPELØBET
Der var ca. 200, som gennemførte de forskel-
lige ruter. Vi var glade for den opbakning, vi 
havde fået fra vores sponsorer og de frivillige 
hjælpere, uden dem vil det ikke været muligt 
at lave et løb. Vi har fået ros for vores forplej-
ning og præmier.
– Alpeløbet er en tradition for klubben og at 
det skal fortsætte. – Det er alle motionsløb, 
der har fået færre deltagere, idet der er ble-
vet flere og flere motions løb i Danmark. – Til 
næste år vil vi lave en lille stand, hvor der gø-
res reklame for klubben – Måske det kan give 
nye medlemmer.
Vi i løbsudvalget er godt klar over, at vi skal 
før på banen til næste år, hvis vi skal tiltrække 
flere løbere. Bl.a. ud til skolerne før sommer-
ferien. Det arbejder vi på. 

CROSSLØB
De senere år har 6-10 deltagere fra klubben 
deltaget, men i år (18-19)er der 25 tilmeldte. 
Det er nogle hyggelige løb, som DGI står for 
sammen med 10 forskellige klubber på Fyn. 
Folkene bag løbet mangler hjælpere, så har du 
lyst til at give en hjælpende hånd, er du vel-
kommen. 

SAMLØB
Der er få deltagere fra FSM, der deltager i dis-
se løb. Vi har netop afmeldt vores deltagelse i 
dette koncept, dels pga. Manglende deltagelse 
fra vores side, samt da de ændrer det til lør-
dage kl 14. 

EKSTREMLØB:
Da Leon skød løbet i gang, var der 40 delta-
gere og der blev løbet alt fra få omgange til 12 
omgange. (En enkelt løber ønskede at løbe 12, 
så det fik han lov til) Den 30. juni 2019 er der 
igen ekstremløb i Svanninge Bakker, og her 
er det ”offi- cielt” muligt at løbe 12 omgange, 
hvis det kan gøres på 6 timer.

VORES KLUBTUR I 2018 
En tur til Bagenkob, hvor vi desværre kun var 
ganske få medlemmer der deltog, men et rig-
tig fint løb i et flot og dejligt terræn. 
2019 klubturen er allerede på vej og bliver en 
tur til Harzen, hvor man både kan gå, løbe og 
cykle, så vi opfordrer alle til at tilmelde sig.

Hågerupvej 44 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 65 11 11 · 62 65 14 63

Biltlf. 40 46 87 65
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Det er enighed om at de værende løb ikke kan 
nedlægges og genopstå med succes igen om 
nogle år. - Så vi må holde fast i både Alpeløbet 
og Extremløbet.
Vi er alle enige om at løbetrænere i klubben 
vil være en klar fordel, men det kræver også, 
at vi er mange trænere til at dele det, og det 
kræver en del tid fra den enkelte træner. 
At være løbetræner er frivilligt ligesom alt 
andet i klubben. Kommunen giver et tilskud 
på 10.000 kr. til uddannelse, så hvis nogen 
har lyst til at uddanne sig til løbetræner, skal 
de bare sige til. Vi i løbeudvalget tager gerne 
imod, hvis nogen melder sig som løbetræner. 
Det er sket en enkelt gang, at der kun er mødt 
en enkelt op til løb kl. 17.30, ellers har de væ-
ret flere. - Det er nok svært at samle flere til 
aftenløb, idet en del løber onsdag formiddag.

”Hvordan får vi lokket flere  
løbere i bakkerne”

● Invitere gæster ind i klubhuset 
● Holde åbent hus 
● Folder til uddeling

Det vigtigste er at alle tager godt imod gæster 
og tager dem med på dagens løbetur, og der-
ved giver dem en god oplevelse.

Er der mulighed for at starte hold op for be-
gyndere (kræver en træner) er det bedst, 
at træningen foregår i bakkerne fra begyn-
delsen, ellers er det nok svært at lokke dem 
derop.
Der løbes flittigt i bakkerne hver onsdag, 
fredag og søndag, og der er sammenhold og 
hygge løberne imellem. 

Husk at selvom vi har løbet er det ikke slut, 
før vi har fået en vand eller øl i klubhuset ! 

KLUBTØJ 
Klubtøj er allerede på vej til de første, der har 
bestilt. Design og farver er det samme som 
cykelafdelingens, da vi mener at klubben viser 
det samme, når de kommer ud til løb og an-
det. Det skal gerne være så alle kan se, hvem 
vi er og så mange som muligt. Klubben giver 
tilskud til disse trøjer. Der var enighed om, at 
den var pæn, og dette design kunne overføres 
til en løbetrøje. 

VALG AF LØBSUDVALG
Os i løbsudvalget blev alle valgt i feb/marts 
2018, og vi er alle villige til at tage et år mere. 
På et internt møde i udvalget, deler vi os i to 
grupper, således at halvdelen er på valg de lige 
år, og den anden halvdel de ulige år. - Således 
at valg af udvalg bliver et fast punkt på dags-
ordenen fra 2019.Den moderne slagterbutik 

med mere på menuen

•  Sandwich
•  Brunch

Landslagteren ApS
Torvegade 23 
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 06 30

•  Alt til grill - take away
•  Specialiteter
•  Alt hjemmelavet til en god frokost eller middag
•  Take Away

I din mad med mere butik finder du det hele: 
Spændende specialiteter, salater og tilbehør, 
og færdige menuer lige til at stille i ovnen.

www.landslagteren.dk
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Der er stadig plads på 4 dages 
klubtur til Harzen fra torsdag
HUSK - DET ER FOR ALLE
Torsdag den 5. september til søndag den 8. 
september 2019.

Vi har fået et godt tilbud på kørsel fra GRU-
NERT i en 44 pers. bus, hvor vi ved 37 delta-
gere kan holde prisen på kr. 750,- og ved fyldt 
bus kr. 625,- pr. person.

Der er på nuværende reserveret 15 dobbelt-
værelser på hotel Ilsenburger Hof á kr. 960,- 
pr. person inkl. morgenmad for 3 overnatnin-
ger. Dertil kommer, som er obligatorisk for 
overnatning i Tyskland, 2,50 euro pr. nat.

Følg med om turen og relevant  
nyt på  FSM’s hjemmeside: 
www.fsm-faaborg.dk

Har du spørgsmål kan Bent Sørensen  
kontaktes på tlf. 40 97 17 88 eller på: 
beel@v-skerningemail.dk

Du har mulighed for at deltage i og tilmelde 
dig gennem FSM.

  1,8 km. børneløb  op til 13 år gratis
  3,9 km. løb; børn kr. 40,- voksen kr. 85,-
  9,6 km. gang/stavgang kr. 55,-
  9,6 km. løb; børn kr. 40,- voksen kr. 85,-
26,2 km. gang/stavgang kr. 100,-. Her kom-
mer du helt op på toppen af Bloksbjerg.
26,2 km. løb kr. 135,-. Minimumsalder 18 år. 
Her kommer du også helt op på toppen.

BEMÆRK. Det er meget lave startgebyrer og 
der er alsidige depoter på ruterne.
Ovenstående startgebyrer er gældende til 31. 
juli 2019, hvorefter de stiger lidt.

KLUBTUR TIL HARZEN                                                           
Af Løbeafdelingen
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GÅ-PIGERNES VINTER                                                                 

En enkelt tur gjorde et  
særligt indtryk 
I vinterens løb har vi været på mange gode 
ture med udgangspunkt fra klubhuset. En en-
kelt tur gjorde et særligt indtryk Det var en 
torsdag først i januar, hvor en stor flok gik en 
lang og lidt speciel tur, hvor nogle af de gå-
piger, som også løber, tog os med rundt til de 
flotte nye kaffepletter, som er blevet stillet op 
rundt omkring i Svanninge Bjerge. De kende-
tegnes ved kunstnerisk udformede bænke og 
stole udskåret i træ.

Gå-motion holdt sit årlige klubmøde i no-
vember. Her evaluerede vi afdelingens akti-
viteter i 2018, lavede udkast til afdelingens 
aktiviteter i 2019 og valgte gå-udvalg for det 
kommende år.

Tekst gå-udvalg 2019                         Billeder Marianne Vestergaard og Hanne Bøgholm Hansen
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Der var tilfredshed med årets ture og arran-
gementer, ligesom vi atter kunne glæde os 
over, at mange har tid og lyst at stå for ture og 
arrangementer i 2019. 

Hanne Herwig havde efter 6 år i udvalget 
besluttet at overlade sin plads til nye kræfter. 
Lene Immerkær og Colleen Fay Nielsen ny-
valgtes, mens Inger Vinther, Irene Christen-
sen, Hanne Baun Pedersen og Hanne Bøg-
holm Hansen genvalgtes. På et efterfølgende 
gå-udvalgsmøde planlagde udvalget arbejdet 

for 2019 og fordelte opgaverne imellem sig. 
Hanne Bøgholm Hansen fortsætter som for-
mand. Ligeledes fortsætter hun som afde-
lingsredaktør på hjemmesiden i samarbejde 
med Colleen og Lene.

Torsdag 22. november holdt vi løvfaldsfest, 
hvor Søren stod for en lækker og spændende 
efterårsbuffet. Vi havde en fornøjelig efter-
middag med muntre indslag og sjove kon-
kurrencer. 

Gå-udvalg 2019: Forrest Lene og Colleen. Bagest Hanne, Hanne, Inger og Irene.

Løvfaldsfest.
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 Kirsten og Tove afprøver et sæt stole.

I januar holdt vi det årlige turledermøde, 
hvor vi aftalte den nøjagtige placering af ud-
flugter og arrangementerne i 2019. Det gik 
let, idet turlederne på forhånd havde givet In-
ger Vinther besked om, hvornår de helst ville 
have deres tur/arrangement lagt. Inger havde 
således en næsten helt færdig aktivitetskalen-
der klar, hvor vi blot skulle få de sidste ting til 
at falde i hak. 

Vi ser frem til en meget spændende sæson 
med fire flerdagsture på henholdsvis Gen-

darmstien, Langeland, Fyns Hoved og Hær-
vejen. Der bliver en halv snes endagsudflug-
ter, herunder to ture til den ny Lillebæltssti. 
Den ene omkring Hindsgavl, den anden fra 
Løgismose Camping til Å strand. Andre 
nye ture går til Grejsdalen, Svelmø, Håstrup 
Bjerge og ad Øhavsstien fra Broholm til Lun-
deborg. 

På arrangementssiden bliver der to guidede 
ture i Svanninge Bjerge. På den ene fortæller 
Anders Pedersen om kvæget, på den anden 
tager Leif Sørensen os med på svampetur. 

Herudover har vi planlagt fire arrangemen-
ter i klubhuset. Det første finder sted sidst 
i februar, hvor Lene Bjerre fortæller en god 
historie. Senere på året laver Tata et arrange-
ment, hvor hun fortæller om et sundhedsrela-
teret emne, ligesom vi holder vinsmagning og 
sangdag samt intromøde for nye medlemmer. 

Endvidere bliver det som sidste år muligt at 
deltage i et modeshow, der arrangeres i sam-
arbejde med en af byens dametøjsbutikker. 

Efter en usædvanlig mild og snefattig vinter 
med mange klamme gråvejrsdage glæder vi 
os til at tage hul på den kommende sæson og 
se foråret bryde frem, hvad enten vi er med 
på almindelige torsdagsture fra klubhuset el-
ler på udflugter til andre destinationer.

Turledermøde. 
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MTB NOVEMBERLØBET 2018                                                                           

Så skulle vi til at planlægge  
Novemberløbet 2018.  

Novemberløbet 2017 blev ingen 
succes, der var 68 deltagere,  
vel nok det laveste i løbets lange 
levetid.   
Konklusionen i det nye cykeludvalg blev dog, 
vi laver også løb i 2018. 

Vi gik i gang med planlægningen, et par af 
os kom med et forslag til en ny rute, hvor 
MTB Novemberløbet startede fra klubhuset. 
Pointen var at bruge klubhuset som samlings-
punkt. Vi fik tilladelse fra Svanninge Bjerge. 
Problemet var, at vi skulle over Odensevej ved 
Skovlyst, kunne det løses? 

Vi kom dog ikke så langt, da Stefan og Jytte 
var gået i gang med diverse ansøgninger og 
fået positive svar, så Novemberløbet skulle 
afvikles i 2018 på de gamle betingelser. 

Af Freddy Johansen
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Løbet blev annonceret på hjemmesiden, der 
blev lavet plakater, flyers med mere. Tilmel-
ding til løbet blev ligeledes etableret på hjem-
mesiden, så nu kunne de der var interesseret 
tilmelde sig. 

MEN tilmeldingen var meget sløv, 8 dage før 
løbet havde vi bange anelser. 

Havde vi fejlet vores vurdering ! NEJ, NEJ nu 
gik det stærkt lige før det blev den 15. novem-
ber var der 80 tilmeldte, og da eftertilmeldin-
gen var slut på selve løbsdagen, var der i alt 98 
tilmeldte ryttere. Hurra, Hurra.  

Tilbage til planlægningen. Vi fik spurgt en del 
MTB folk om de ville hjælpe, alle var positive. 
Så fredag den 16. november blev ruterne sat 
op, lørdag den 17. november, morgenmøde i 
klubhuset kl. 7.30, derefter til arbejdet med 
at lave mål og startområder klar, så alt kunne 
være på plads til første start kl. 10.  

Et par dage før løbet får Povl den ide, at lave et 
lille spørgeskema, som rytterne kan udfylde, 
om hvad de syntes der var godt eller mindre 
godt ved Novemberløbet, eller komme med 
indput til ændringer. 

Somme tider er det måske godt med andres 
syn på tingene. 

Noget som gav mange tilmeldinger var nok, 
at vi havde ændret start tidspunktet til om 
formiddagen. 

Næsten alle udfyldte skemaerne, så nu skal vi 
se hvad de har skrevet, når vi laver en evalu-
ering på Novemberløbet for at se, hvad vi kan 
gøre bedre næste år og måske øge antallet af 
MTBer til næste år. 

Vi fik for øvrigt megen ros for det flotte vejr 
på dagen!!!  Ligeledes fik vi ros for at havde 
ryddet sporet, så det var godt at køre på. 

Vi var færdige med oprydning, nedtagning 
kl. 15, så alt så ud som før. 

Vi mødtes derefter i klubhuset til varm kakao 
og boller med ost og pålæg, så for os hjælpere 
var det fint at kunne afslutte en god dag, i højt 
vejr set i forhold til tidligere år, hvor det blev 
sent og mørkt.  

Der skal lyde en stor TAK til alle som hjalp 
med at afvikle NOVEMBERLØBET.

Vi ses til næste Novemberløb Povl!
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NYT CYKELTØJ I TRYKKEN                                                                           

Det bliver et rigtig flot sæt der kommer til at 
pryde landevejene og skovstierne.

Alt destribution sker hos Magic Sport ApS
v. Jacob Bech - Tlf 30 15 23 03 el.  
team@magicsport.dk
Gørtlervej 1A - 5750 Ringe 

Sunny Day - Serien for motionisten 
der ønsker god pasform

Hard Day - Plusserien for motionisten  
der ønsker Slim Line

Priser m.v. kan ses på klubbens hjemmeside 
fsm-faaborg.dk

Priserne er incl. moms og afregnes hos  
Magic Sport, der står for bestilling, levering 
og destribution.

Ved spørgsmål: Kontakt Jette:
Tlf. 20 65 33 65, mail: jtjo1964@gmail.com

                            Mvh. cykeludvalget

Januar 2019 blev det nye cykeltøj bestilt, og forventes klar til sæsonstart

2. april 2019 kl. 17 ved Klubhuset Gåsebjergsand
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POWER CUP                                                                  

Husk den nye omgang af  
Power Cup er i fuld gang
God Skik

Overholdelse af færdselsregler, og almin-
delig høflig adfærd overfor andre trafik-
kanter, er en meget vigtig del af klubbens 
image.

Mountainbike sporten er i rivende ud-
vikling, og vi er ikke den eneste klub i 
Danmark, der af og til bliver udsat for 
kritik. Det har bl.a. bevirket, at flere for-
skellige interesseorganisationer forsøger, 
at få en dialog i gang, således alle kan 
færdes i naturen uden at genere hinan-
den.

Naturstyrelsen har lavet et MTB kodeks 
som vi selvfølgelig også retter os efter.

Det består af følgende punkter:

1. Sæt farten ned, når du møder andre  
 skovgæster.
2. Gør roligt og venligt opmærksom på,  
 at du gerne vil forbi.
3. Skræm ikke dyrene og værn om  
 træer og planter.
4. Undgå at køre på ridestier, skispor  
 og de afmærkede vandreruter uden  
 for skovvejene.
5. Kør aldrig i skovbunden uden for  
 de officielle MTB-spor.
6. Kør ikke på fortidsminder –  
 gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.
7. Smid ikke dit affald i skoven.
8. Afpas altid din hastighed efter  
 forholdene; færdselsloven gælder  
 også i naturen.

Reglerne for cykling i de danske skove 
har Folketinget fastsat i Naturbeskyttel-
sesloven.

Naturbeskyttelsesloven fastslår, at du 
som udgangspunkt gerne må cykle på 
skovveje og skovstier, der er menneske-
skabte, og som fremtræder egnede til 
cykling med en almindelig cykel (i pri-
vate skove dog kun fra klokken 6 om 
morgenen til solnedgang).

Loven fastslår på den måde også, at du 
ikke må cykle andre steder i skoven. Det 
vil sige, at du hverken på en almindelig 
cykel eller på MTB må cykle i skovbun-
den, på dyreveksler, i klitter eller på sten-
diger og lignende. Det betyder så også, 
at du ikke må lave dine egne MTB-spor 
i skoven.
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EXTREM LØB                                                                        

START OG MÅL: 
Odensevej 169, 5600 Faaborg. Lidt nord 
for restaurant Skovlyst

RUTEN: 
Bakkerne er særdeles stejle og vil byde 
på mange højdemeter - Ruten er 4,2 km. 
Der kan løbes fra 1 til 12 omgange - Du 
har 6 timer til at løbe i - Du bestemmer 
selv antallet af omgange

FORPLEJNING: 
Vanddepot ude på ruten - Depot i mål-
området med vand, saft, sodavand, frugt, 
chips og slik

OMKLÆDNING OG BAD: 
Der er mulighed for omklædning og bad 
i vores klubhus Odensevej 150 - Der er 
toilet ved stævnepladsen

STARTGEBYR:
1-5 omgange: 125,- Kr. + gebyr - 6-12 
omgange: 200,- Kr. + gebyr

TILMELDING:
Tilmelding åbner 1. apr. 2019 og slutter 
29. juni 2019 på www.motionslob.dk/
løbskalender/faaborg-ekstremultra

Eftertilmelding senest en halv time før 
start. Her tillægges et gebyr på kr. 50,-. 

Yderligere oplysninger fås hos:
Anita Frank 
anitafrank1@yahoo.dk  
Mobil: 26 11 68 89 

Der afholdes Extrem-/ultraløb i Svanninge Bakker  
Søndag den 30. juni kl. 10.00
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NEDLÆGGELSE AF 
TRIAFDELINGEN  

Tri-afdelingen har haft et hårdt år, 
hvor de bærende kræfter af forskel-
lige årsager har forladt klubben. 

En del af de resterende medlemmer 
har herefter meldt sig ud af Tri-afde-
lingen. Der er i dag 7 medlemmer af 
afdelingen. 

Det vurderes pt. ikke sandsynligt, at 
afdelingen kan rejse sig. Der mangler 
bl.a. kvalificerede svømmeinstruktø-
rer samt i overvejende grad ildsjæle. 

Det er ikke lykkedes tri-afdelingen at 
skaffe nye svømmelærere. 

Forretningsudvalget indstiller til Ge-
neralforsamlingen, at måtte lukke 
afdelingen 23. maj 2019, hvor svøm-
mekontingentet slutter.

FSM har lejet det store svømmebas-
sin torsdag kl. 18-19 frem til 23. maj. 
Her er der typisk 0-2, der svømmer. 
For at udnytte svømmehallen bedre 
foreslås, at alle FSM’er er velkom-
men til svømningen om torsdagen. 

CYKLING
RYTTER-FORÅRSMØDE

I KLUBHUSET
TIRSDAG DEN 26.03.2019 KL.18.00
 
Alle inviteres alle til Rytter forårsmøde.

Tilmelding påkrævet, da klubben er vært ved 
et aftensmåltid. 

Tilmelding skal ske senest 22.marts 2019 til
Kirsten Bay på mail: kibfyn@hotmail.com

DAGSORDEN:
1. Velkomst v. Jette
2. Sæson 2019
 A.     Magic Sport Cup v.Dennis
 B.     Power Cup v. Freddy
 C.     Mesterskabsugen v.Dennis
 3. Outdoor Event v. Signe og Rico
 4.  Nyt Cykeltøj v. Jette 

SPISE PAUSE  -  SPISE PAUSE

A. Racer - træning generelt  
 v. Mogens og Stig/Stig
B. Køreregler -  
 Holdinddeling og Kaptajnrolle v. jette 
C. Ungdomstræning og tilbud  
 til nye ryttere v. Dennis
6. Licens  v.Lars Erik
7. MTB
A. Træning 
B. Sporbisser og MTB børn
C. DAI - v. Kirsten
D. Novemberløbet 
EVT: 

Mvh Cykeludvalget. 
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AKTIVITETSCENTER

Aktivitetscenter set fra parkeringspladsen 22

OMDISPONERET AKTIVITETSCENTER GÅSEBJERGSAND                                                                   

1. FORSLAG - PROBLEMER
Kritik af de mørke gangarealer
Skoven tror ikke, de kan  
skaffe pengene

NYT 2. FORSLAG
Mere kompakt - mindre
Næsten ingen gangarealer
Løser de samme funktioner

Af Kell Lauritzen
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Omarbejdet notat om baggrund og effekt af revideret projekt 
for nyt aktivitetscenter på Gåsebjergsand fra Naturstyrelsen. 
Fra efteråret 2018 af NST.

Projektet for Gåsebjergsand er blevet justeret. 
Baggrunden er bemærkninger fra Lokale og 
Anlægsfonden til projektindholdet og ønske 
om mere begrænset økonomi, så finansierin-
gen bliver mere realistisk.

Vi har valgt at fastholde den runde form på 
huset. 

Vi har gjort diameteren på huset 4 meter 
mindre fra 32 meter til 28 meter. Bygningen 
bliver 615 m2 mod oprindeligt planlagt til 805 
m2.  I dag er huset 160 m2. Den mindre dia-
meter er gjort for dels at mindske projektet 
og dermed omkostningerne, dels for at undgå 
overdækket gangareal gennem huset. Vi vur-
derer, at der var en række funktionsmæs-
sige ulemper ved den gennemgående gang, 
så som dagslystilgang, oplevelse af utryghed, 
renholdelse mv. Verdenshjørnerne og mulig-
hederne for sol mv. er således bedre indtænkt 
i det reviderede forslag. 

Terrassen mod nord er adgangsstedet til 
huset, til toiletter og til omklædning. Vi har 
valgt udvendig adgang til omklædning, så 
brugerne eksempelvis kan tage beskidt tøj og 
sko af udenfor inden man går ind, og herved 
udnytter det overdækkede areal. Samtidig åb-
ner det op for, at der kan være brugere, som 
alene kan benytte omklædning, uden de kan 
komme ind i bygningen eller modsat. Det gi-
ver ved stævner mv. en større fleksibilitet og 
samlet kapacitet for centret, og det gør også, 
at der kan komme større kapacitet i forbin-
delse med en anden brug inde i centret. Om-
klædning Herre/Damer er i dag 30/12 m2 og 
bliver 28/28.

Der etableres et væsentlig mindre depotareal, 
som vurderes at kunne dække behovet. Det 
overvejes at have et samlet rum til depot 
fremfor to separate, rengøringsrum og tek-

nikrum. Herved skabes mere fleksible mu-
ligheder for indretning af depotrummet over 
tid. I dag har spejderne, FOK og FSM hvert 
sine depotrum. Fremover 75m2 med industri-
reoler og 3 meter til loft.

De fælles opholdsrum fastholdes i størrelse, 
idet de vurderes nødvendige for klubberne og 
i forbindelse med stævner, møder, mv. De gi-
ver samtidig kapacitet til øget brug ved f.eks. 
at udelade den tidligere skitserede foldedør.

Generelt for byggeriet skal der sikres tilgæn-
gelighed for alle, herunder niveaufri adgang 
(max niveauspring 25 mm). Byggeriets over-
ordnede udtryk fastholdes i forhold til det 
oprindelige forslag. Centeret er placeret på 
en støbt base af beton som udgør de indven-
dige gulve og udvendige terrasser. Bygningen 
har træbeklædte facader og de tidligere fore-
slåede betonfacader ændres til lette facader i 
træ. System for opvarmning og varmt vand 
ændres til luft-til-vandanlæg, herved opnås 
en besparelse, der også er tilpasset centerets 
behov.

Bygningen forventes at koste 13 mio. kr. 
Kommunen har givet 3 og anlæg- og loka-
lefonden 3,5 mio. kr. Resten skal findes ved 
andre fonde. 

Naturstyrelsen finder det realistisk, at bygge-
riet kan tages i brug i 2021.

FSM forventer, at det nye klubhus medfører 
en ekstraudgift på netto 10.000 kr. om året for 
klubben. 
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VELKOMMEN TIL

FLEXMOTION KUN 325 kr./md
Fitness | Body Bike Biograf | Svømmehal | Wellness faciliteter | Slagbold | Holdtræninger
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AKTIVITETSLISTE 
CYKLING 2019  

26.03  Fælles Ryttermøde m. spisning

02.04  Racer Landevejssæson start

13.04  MTB Power Cup 6. Afd.  
  Nyborg CC

23.04  Racer Magic Sport Cup 1. afd.  
  Midtfyns CC

28.04  Fælles Se skoven springer ud

04.05  MTB Power Cup 7. afd.  
  i Fredericia

14.05 Racer Magic Sport Cup 2. afd.  
  Faaborg

01.06 MTB Power Cup 8. afd. Faaborg

02.06 Fælles Mesterskabsuge

07.06  Fælles Fællespisning,  
  Mesterskabsuge slut

18.06 Racer Magic Sport Cup 3. afd.  
  Pedaleur

Sommerferie m. træning til normale tider

13.08 Racer Magic Sport Cup 4. afd.  
  Gislev/Ale

22.08-25.08 OUTDOOR SYDFYN

27.08 Racer Magic Sport Cup 5. afd.  
  Nyborg, HOLDLØB

31.08 MTB Power Cup 9. afd.  
  Næsby CM

03.09 Fælles Holdløb m. Handicap og 
   Fællesspisning efter

22.10 Fælles Ryttermøde m. spisning

26.10 MTB Power Cup 10. afd.  
  Fjordager, Stige Ø, FINALE

26.10 Fælles Løvfaldsturen

16.11 MTB November MTB Løbet  
  (Ikke fastsat)

AKTIVITETSLISTE  
GÅ-MOTION  

21.03  Køerne i Svanninge Bjerge 
 Anders Pedersen fortæller om  
 kvæget i Svanninge Bjerge.

11.04  Modeshow
 Hos Best Company i Østergade

25.04  18 års Fødseldagsfest 
 I klubhuset efter dagens gåtur. 

02.05  Anemonetur

14.05 - 15.05   Gendarmstien 

21.05 - 23.05   Langeland

06.06  Lillebæltstien

13.06  Horneland

18.06 - 20.06   Fyens Hoved

27.06  Diernæs og Holstenshuus

11.07  Sundet og Kaleko

25.07  Grejsdal-stien

08.08 Svelmø

16.08 Blomster festival, Odense

22.08 Løgismose Camping til Å-strand 

27.08 - 29/08   Hærvejen 

05.09 - 08.09 Klubtur til Harzen 
  Denne tur er for alle  
  medlemmer af FSM. 

12.09 Øhavsstien 
 Fra Broholm til Lundeborg
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Wrightsock™ er designet med dobbelt lag, der  
forhindrer gnidninger og beskytter mod vabler.

Det inderste lag er ufarvet og hudvenligt.
Fødderne holdes tørre.

Se mere på: www.wrightsock.dk

Footing  •  24 24 59 49  •  kundeservice@wrightsock.dk

Double Layer Anti Blister System

Løbe- og  
vandresokker



UDVALG

Ski: 
Freddy Johansen     tlf. 2076 5455
Mail: freddyfaaborg@gmail.com
Jørgen Kristoffersen   tlf. 5172 0055
Marion Bald Rasmussen tlf. 2480 7178

Løb: 
Anita Frank  tlf. 2611 6889
Mail : anitafrank1@yahoo.dk
Leon Gjerster  tlf. 2285 8272
Anne Marie Molter  tlf. 2235 3210
Frede Hovgaard Nielsen  tlf. 6083 1208
Kurt Jeppesen  tlf. 2466 6143
Leif Henriksen  tlf. 6265 1742
Pia Fredslund  tlf. 2211 7744
Torben Toft-Nielsen  tlf. 2398 5940

Cykel: 
Jette Johansen, formand, racer tlf. 2065 3365
Mail: jtjo1964@gmail.com 
Dennis Sørensen, racer tlf. 6160 5889 
Kirsten Bay, racer, + MTB  tlf. 2214 6307 
Freddy Johansen, MTB tlf. 2076 5455 
Thomas Greve, MTB-Kits  tlf. 2125 1701

Gå: 
Hanne Bøgeholm Hansen tlf. 2186 8154
Mail: HBH18@outlook.dk 
Inger Vinther  tlf. 2562 9988
Hanne Baun Pedersen  tlf. 2651 2647
Irene V Kristensen  tlf. 2239 2890
Colleen Fay Nielsen tlf. 6083 1899
Lene Immerkær tlf. 2477 5473

BESTYRELSE

Formand: 
Michael Horn  tlf. 2448 5958
Assensvej 71, 5600 Faaborg
Mail: horn@faabva.dk

Næstformand: 
Kirsten Andersen  tlf. 2627 6845
Mail: strandhytten@e-box.dk 

Kasserer: 
Kell Lauritsen  tlf. 2186 9092
Peter Wessels Vej 18, Faaborg
Mail: Kasserer@fsm-faaborg.dk

Sekretær: 
Henning Carlsen  tlf. 2926 9510
Mail: hca011@hotmail.com

Suppleant til bestyrelsen: 
Else Stender

Hjemmesideadministrator: 
Stig Danielsen tlf. 4271 4202
Mail: stigdanielsen@os.dk

Skismøren 
Kirsten Andersen         tlf. 2627 6845
Mail: strandhytten@e-box.dk

Hjemmeside: 
www.fsm-faaborg.dk

UDVALG/BESTYRELSE  
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EP GRAFISK  ·  66 17 55 15

Tæppehuset Faaborg   www.garant.nu
løse tæpper · gardiner · trægulve · klinker · væg-  til-væg · vinyl · linoleum · laminat · solafskærmning

ORIS Tandlægerne Det Gule Pakhus

Vitus Jakobsen

Havnepladsen 3B - 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 20 09

mail: detgulepakhus@oris.dk
www.oris.dk/svendborgFaaborg Ski- og Motion – bare en tand bedre


