
                     
            

                        10. november 2019 
    

Kære FC Fløng medlemmer, 

 

Så er efterårsturneringerne færdige for denne omgang, og slut for nu med at konkurrere med 

omegnsklubberne. Der er blevet spillet en masse kampe på de respektive hold, og resulteret i nogle fine 

placeringer i rækkerne. Vi klarer os nu meget godt. 

 

Vi afholdte den 26. oktober vores afslutningsfest i klubben, det var super hyggeligt med 25 til spisning og 

17 til bold. Der var en del afbud til bold pga. skader. 

Ved afslutningsfesten fik klubben et nyt æresmedlem i skikkelse af klubikonet Claus Zarp. Zarp har gennem 

sine mange år i klubben altid været et samlingspunkt i omklædningsrummet og har altid kunne tale med 

alle. Zarp har af flere omgange taget sin tørn som holdleder for et af holdene i klubben, til glæde for 

mange. Han har altid stillet op i klubbens tjeneste når klubarbejde skulle udføres, igen til glæde for de 

andre medlemmer og han udfører ligeledes bestyrelsesarbejde. 

Tillykke til dig, Claus Zarp. Velfortjent. 

 

Vintertræningen er nu i fuld gang, der trænes, spilles og hygges nu på fuldtryk om mandagen kl. 19.00 på 

banen i Fløng og om onsdagen er vintertræningsturneringen også i gang. Hvis du har lyst til at få spillet 

nogle kampe i vintertræningsturneringen, skal du kontakte Jan Vallys på tlf. eller sms 2640 2640. 

Kom op og få trænet og hygget på tværs af årgangene og få dyrket fællesskabet. HUSK at videnskaben viser 

at fodbold er den bedste måde at træne kondition og få styrket sine knogler på, for folk der er kommet op i 

deres senioralder. Det er jo os  

 

Arrangementer i klubben. 

Mandag den 9. december er der julefrokost i klubhuset efter træning. (Tilmelding foregår på opslaget i 

klubhuset). 

Mandag den 16. december er der gløgg og æbleskiver i klubhuset efter træning. (Tilmelding foregår på 

opslaget i klubhuset). 

 

Vel mødt, vi ses på banerne. 

 

Vores sponsorer. 

Simgolf – Lokalbolig – Bollinis (Det Røde Hus) – K K Varmeservice – Fløng Autocenter – Digitalinstallation 

– Danbolig – Slagter Frimann – Jensen Skilte – TB Malerne. 

Støt vores sponsorer, de støtter os. 

 

De bedste hilsner 

Lars Andersen 

Formand, FC Fløng 


