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Kære FC Fløng medlemmer, 
 

Endelig er vi i gang igen. 
 

Turneringsbolden ruller igen for alle 4 hold og onsdagstræningen for alle kl. 18.30 i Fløng er også i gang. 

Vores nye spillertøj er lige ankommet og går i trykken i løbet af denne uge. Hvis alt går vel som vi håber, har 

holdene deres nye tøj i næste uge. 
 

GYM. 

Vores nye GYM står klar til brug. Holdlederne har fået til opgave sammen med deres spillertrup, at man 

finder sammen parvis om en udleveret nøglebrik til klubben. Den har man så sammen ansvaret for. Der er 

KUN adgang for medlemmer i GYM, så nøglebrikken skal IKKE misbruges til udlån eller man tager folk med 

udefra. Vi anbefaler at man sikkerhedsmæssigt ikke træner alene, hvis der skulle ske noget. 

Vi håber, at udover det rent sundhedsmæssige også giver anledning til nogle gode sociale stunder sammen 

i vores nye GYM. 
 

Vores nye GYM åbner vi sammen og det bliver starten af maj. Det bliver med en grillpølse og en øl, men 

mere info tilgår herom. 
 

Coronapas. 

Coronapasset er et nyt ord og en størrelse som er kommet til at blive en del af vores dagligdag, om vi vil 

det eller ej.  

Coropasset er også en del af FC Fløng. Man skal kunne fremvise et gyldigt coronapas ved brugen af GYM og 

ved indendørssport i det hele taget. 

Vi i bestyrelsen kommer ikke til at lege politibetjente og skal se coronapas, MEN vi i FC Fløng følger og 

respekterer de retninglinjer der er udstukket fra regeringens side. Det handler om gensidig respekt for 

hinanden, så vi kan færdes sammen så sikkert som muligt. Skulle der fra myndigheds side dukke folk op, og 

vil se et gyldigt coronapas, fremviser man dette uden diskussion. Skulle man mod forventning ikke kun 

fremvise et gyldigt coronapas, og man får udstukket en bøde, afholder vedkommende selv denne. 

Yderste konsekvens kan være klubben bliver lukket ned for en tid, hvis vi ikke evner at leve op til vores 

ansvar. 

Læs om hvad et coronapas er på www.sundhed.dk  
 

Vision og Strategi 2022.  

For at bevare vores 3 REOS hold så længe som overhovedet muligt til glæde for os alle, bliver der i sæson 

2022 foretaget en ”oprykning” og en etablering af et 65+ hold. ”Oprykningen” består i at Veteranholdet 

2021 bliver til Superveteraner 2022 og Superveteraner 2021 bliver til Oldmaster 2022 og Oldmaster 2021 

bliver til 65+ 2022. Hermed kan vi stadigvæk have 3 REOS hold i mange år. Man skal selvfølgelig stadigvæk 

passe ind på holdene aldersmæssigt, og vi vil stadigvæk hjælpe hinanden på tværs af holdene, når dette er 

http://www.sundhed.dk/


nødvendigt. Håber at der er forståelse for dette tiltag, det vil sikre os fodbold i REOS mange år frem, og 

mon ikke at 3 oprykninger på et år skal fejres !  

 

Sommerfest. 

Som nævnt i forrige nyhedsbrev, vil der komme en dato for en sommerfest, den dato er lige på trapperne. I 

hører snart nærmere herom. 

 

Generalforsamling 2021. 

I hører også snart om den udskudte generalforsamling, nærmere tilgår. 

 

Må vi alle få en god forårssæson uden forstyrrelser. Husk at nyde det og pas på hinanden. 

 

 

De bedste hilsner 

Lars Andersen 

Formand, FC Fløng 

 

Vores sponsorer. 

Lokalbolig – Bollinis (Det Røde Hus) – K K Varmeservice – Fløng Autocenter – Danbolig – Slagter Frimann -  

TOPrevision – TB Malerne – Tømrermester MH BYG 

 

Støt vores sponsorer, de støtter os. 


