
Så ruller fodbolden igen i Nr Felding. 

Den nye bestyrelse for Nr. Felding GIF Fodbold er nu på plads. Der er skiftet en enkelt person ud 
og en ny ind. Der skal lyde en tak til Martin Vestergaard, som har været med i det sidste år. Han er 
nu afløst af Line Bech Pedersen, så overtager sekretærposten, hvorefter undertegnede 
koncentrerer sig helt om ungdomsafdelingen. 

Den nye bestyrelse er konstitueret således:  

Titel Navn Telefon nr. Mailadresse 
Formand Martin Drost 2929-9050 martinbetina@pc.dk 
Kasserer Louise Nielsen Sønderholm 2870-3399 lns@bang-olufsen.dk 
Tovholder ungdom Flemming Hedegaard 2025-2865 fh@nrfelding.dk 
Tovholder Senior Brian Kjeldsen 7332-6432 grening-kjeldsen@mail.dk 
Sekretær Line Bech Jensen 6029-8166 linebj@sol.dk 
       
Suppleant Henrik Sønderby 2174-6660 henriksonderby1@gmail.com 
Suppleant Ken Nielsen 5190-8399 ken.nielsen@mvbmail.dk  
Kampfordeler Svend Erik kjeldsen 9741-0254 kjeldsen@nrfelding.dk 

 
Den kommende forårssæson: 

Seniorfodbold M/K: 

Der trænes hver tirsdag og torsdag aften kl. 19.00 til ca. 20.30. Der trænes for fuld knald, så det er 
ikke for tøsedrenge, men målet er klart, både serie 4 og serie 5 skal rykke op til sommerferien, og 
det arbejdes der ihærdigt på at nå, men der er mange til træning, så der er kamp om pladserne. Der 
er Ole Storm, som træner serie 4, ligesom han gjorde sidste år. På serie 5 har vi også fået en 
træner. Det er Bjarne Hansen, som også selv spiller med.  

Derudover træner alle, som ikke mener, de har overskud, talent eller energi til de 2 top motiverede 
seniorhold også om torsdagen. Der spilles til to mål, så alle kan være med, både ung og gammel. 
Både damer og mænd er velkomne.  Vi har brug for mange herrespillere i dette forår, for vi har 
satset og tilmeld hele 5 Herrehold og et damehold i dette forår, så alle kan få meget spilletid. 
TRÆNINGEN ER STARTET. 

Der bliver derfor følgende 6 hold i foråret 2012: 

• Serie 4 Herre - Træner Oles Storm. Ole har tlf. nr. 2064-0143 
• Serie 5 Herre - Træner Bjarne Hansen, Bjarne har tlf. nr. 2298-7517. 
• Senior damer (7 mands) – Holdleder Christina Lund Madsen 2445-1704  
• Oldboys Herre - Holdleder Brian Kjeldsen 7332-6432 og Ole Rudi 2129-7379,  
• Oldboys C Herre – Holdleder Erling Rasmussen 4093-7066 og Henning Søndergaard 2015-1799 
• Senior Oldboys Herre – Holdleder Henrik Bjerregaard 2074-6451 og John Madsen 2074-5702 

Mød op til træning eller ring, hvis du er interesseret i at spille fast på et af holdene, eller hvis du bare 
vil ringes op, hvis der mangler nogle. Vi får brug for alle. 

Der vil igen i år blive solgt sæsonaktier, som udtrækkes ved serie 4´s hjemmekampe. Indtægterne 
går til alle klubbens medlemmer, så der er god grund til at støtte op om sæsonaktier. Der vil også 
blive arrangeret forskellige fælles arrangementer på tværs af alle seniorhold. Se mere på fodbolds 
hjemmeside,�www.bricksite.com/nff  



Ungdomsfodbold. 

Det er, som altid, en stor glæde at beskæftige sig med ungdomsfodbolden i Nr. Felding. Der er 
mange spillere på alle niveauer fra 4 år og til 13-14 års alderen. Det er super, og det vil 
fodboldbestyrelsen gøre alt for at fastholde og videreudvikle i 2012: 

Der bliver følgende hold i foråret 2012: 

Hold Trænere mobil Træning 
 
Pernille Kristensen  4096-2698 

Far, mor og barn  
U4+U5 (børnehave) 
 Line Bech Pedersen 6029-8166 

Mandag kl. 17-17.45, første gang 16. apr. 
 

U6 drenge og piger 
(Dem der bliver 
førskolebørn til maj) 

Thomas Sivertsen 
 

����������

 
Tirsdage kl. 17.00-18.00, første gang 10. apr. 
 

 
Claus Staarup 5174-9829 

 
U7 drenge og piger  
(0 kl.) 
 Henrik Hansen 2876-0802 

Tirsdage 17.00-18.00, Første gang 10. apr. 
 

U8, drenge + piger   
(1. kl.) 

Mangler 
  

Træner sammen med U9 indtil træner er fundet 
 

U9 drenge (2. kl.)  
 

Flemming Hedegaard 
 

2025-2865 
 

 
Tirsdage 17.00-18.00, Første gang 10. apr. 
Lørdage 9.30-10.30 Første gang 14. apr. 

Claus Bligaard 4085-6697 
U10 drenge (3. kl.) 
 

Hjælpetræner 
Michael Nielsen 2014-4099 

Tirsdage 18.00-19.30, Første gang 27. marts. 
Lørdage 9.30-10.30 Første gang 31. marts 
 

U9 + U10, piger 
(2. kl.+ 3. kl.) 
 
 

Martin Jørgensen 
 
Hjælpetræner 
Morten Kristensen 
Anette Schmidt 

4072-2121 
 
 
 
 

Onsdage 17.00-18.00, Første gang 11. apr. 
 

U11 piger (4. kl.) 
 

 
Karin Mouridsen 
Bjarke Kristensen 
 

2094-1507 
 
 

Onsdage 16.00-17.00 Første gang 11. april 
 

Holdleder 
Finn Ejlersen 2226-3166 

U11 + U12 drenge 
(4. kl. + 5. kl.) 
   

Der er ikke nok spillere i Nr. Felding, HOLDET 
spiller i stedet i Mejdal. 
 

U12 + U13 piger 
(5. kl. + 6. kl.) 
 

Benjamin Dybdal 
 

 
5118-2837 
 

Onsdage 17.00-18.00 Første gang 11. apr. 
 

 
Ændringer kan forekomme, men så meddeles de via skoleintra og fodbolds hjemmeside  
www.bricksite.com/nff  

NYT i foråret 2012 

Nyt i år er opstart af Mor, Far, Barn fodbold for 4+5 årige. Det forventes, at der er en forælder med 
barnet hver gang til træning. Børnene får lov at ”lege” fodbolden ind sammen med Jer. Vi håber og 
tror på stor opbakning, fra både piger og drenge. 



Skulle nogle af Jer have lyst at træne eller hjælpe med at træne en af de hold, der mangler en 
træner, så kvitterer fodbold med ”kontingentfri” til den i familien, der har det dyreste kontingent i 
fodboldafdelingen. Skyd Jer at henvende Jer. Det gælder også byens unge mennesker. 

NYE spilledragter til ungdom 

Vi gentager forrige års succes med ens spillersæt til alle der ønsker det i ungdomsafdelingen. Mød 
op i kantinen tirsdag den 10-4 mellem kl. 18-20 for at afprøve størrelsen og bestille. Vi forventer, 
at vi opnår sponsorer nok til, at en træningstrøje, shorts og strømper kommer til at koste ca. 150 
kr/sæt + ca, 50 kr for påtryk af navn. 

God sæson 

Vi tror på endnu en god sæson i Nr. Felding fodbold, med endnu flere spillere, flere hold og mere 
aktivitet end sidste år, og det siger en hel del, for der overgik vi alle forventninger.. 

Hvis nogle har ros eller ris eller gode forslag, så kontakt endelig den nye bestyrelse. På vegne af 
den nye bestyrelse og alle trænere. 

Flemming Hedegaard 
Sekretær Nr. Felding Fodbold 


