
                     
            

                        18. december 2021 
    

Kære FC Fløng medlemmer, 

 

Coronaen er desværre gået i udbrud igen, og vil sætte nogle begrænsninger for vores gøren i klubben. 

Fra søndag den 19. december kl. 08.00 og til og med søndag den 9. januar, er det IKKE længere tilladt at 

færdes i klubben.  

Til dem der fodboldtræner, må der hentes fodbolde og overtrækstrøjer i klubben. Man skal møde til 

træning omklædt nede på banen, kunst som grus.  

GYM er også lukket i samme periode. 
 

På trods af restriktionerne, kom op og vær med og hold formen vedlige, samt få nogle hyggelige timer på 

tværs af holdene. 

 

Arrangementet med gløgg og æbleskiver mandag den 20. december, er vi desværre nødt til at aflyse pga. 

ovennævnte. 

 

Det er dejligt at se, at vores GYM bliver brugt flittigt af medlemmerne og er pt. brugt af mere end 24 

forskellige. 

Michael Skytte er udnævnt til HEAD OF GYM, og står for den daglige drift. 

 

REOS: I sæsonen 2022 i REOS, har vi efter oprykning af spillere fra Veteran til Super Veteran og fra Super 

Veteran til Old Master, deltagelse af 2 hold nu mod tidligere 3. 

Bent Pedersen bliver ny holdleder på Old Master og teamet omkring Super Veteran bliver Bo Brun, Jimmy 

Skallerup, Kristian K. og Brian Lund. 

Steen Hedegaard er afgående holdleder på Old Master, og der skal lyde et stort tak til Steen for en altid 

engageret og ihærdig indsats de seneste 2 år. 

 

 

KONTINGENT SÆSON 2022: 

SBU 8-mandsholdet: 

(SBU + GYM + Helårstræning + invitation til klubarrangementer). 825 kr. 

 

REOS: (REOS + GYM + Helårstræning + invitation til klubarrangementer). 600 kr. 

 

Aktivt medlemskab: 

(Helårstræning + GYM + invitation til klubarrangementer).  600 kr. 

 

Passivt medlemskab: 

(Sommertræning + vintertræning + invitation til klubarrangementer). 100 kr. 



Indbetaling af kontingent senest den 28. februar 2022. 

 

FC Fløngs kontonummer:  5292  105948 

 

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

 
De bedste hilsner 

Lars Andersen 

Formand, FC Fløng 

 

Vores sponsorer. 

danbolig Taastrup/Hedehusene – Bollinis (Det Røde Hus) – K K Varmeservice – Fløng Autocenter – Slagter 

Frimann -  TOPrevision – TB Malerne – Tømrermester MH BYG – Tomra Systems - Lokalbolig 

 

Støt vores sponsorer, de støtter os. 


