24. oktober 2018

Kære FC Fløng medlemmer,
Så er turneringerne atter en gang slut. Vi kan med glæde konstatere at ungdomsarbejdet i klubben har
båret frugt, Veteranerne fik en flot 4. plads og Superveteranerne tog en fornem 1. plads. Udviklingen gør at
flere spillere er ved at være færdigudviklet og fået nok hår på brystet, så de kan blive sendt videre op til
klubbens seniorhold Oldmaster, hvor der er hård kamp om pladserne til start 7`eren.
Afslutningsfesten for klubben er på lørdag den 27. oktober, hvor der er tilmeldt 24 til bold og 29 til
spisning, herligt.
I år skal vi også fejre, at vi langt om længe har fået en pokal til vores noget tomme pokalskab, efter
Superveteranerne blev en flot turneringsvinder. Stort tillykke med det drenge. Pokalen skulle efter sigende
være ved at blive graveret med FC Fløng, om den når frem til lørdag vides endnu ikke.
Vintertræning:
Vintertræningen er lige startet og er for alle. Lad os ses på banerne til nogle hyggelige timer på tværs af
årgangene.
Der trænes på grusbanen i Fløng hver mandag kl. 19.00. Kontaktperson Bent Rasmussen tlf. 61 26 04 18
Der trænes på kunstbanen i Hedehusene hver onsdag kl. 20.00, hvis der på dagen ikke afvikles kamp i
vinterturneringen. Kontaktperson til vintertræning på kunst og til vinterturneringen er Jan Vallys
tlf. 2640 2640
Vinterturneringen er for alle fra 46 år og opefter, kontakt Jan hvis I vil være med.
Link til vinterturneringen. Vinterturnering (Hold Ctrl inde og klik på link)
Husk at I kan holde jer informeret om arrangementer i klubben på vores hjemmeside www.fcfloeng.dk

Vores sponsorer.
Vores sponsorer ser ud som følger:
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.
Vi ses på vinterbanerne.
De bedste hilsner
Lars Andersen
Formand, FC Fløng

