Vi byder jer velkommen
til en masse aktiviteter i

Faxe Ladeplads Idrætsforening

2018
2019

Velkommen til Faxe Ladeplads Idrætsforening
2017 var 90-års-jubilæumsår for Faxe Ladeplads Idrætsforening.
Foreningen er stadig i god form, vi har aktive medlemmer i alle aldersklasser og nye medlemmer
dukker til stadighed op i Hylleholthallen, på fodbold- eller petanquebanerne.
Vi kan tilbyde vore medlemmer et moderne klubhus med fine bade- og omklædningsforhold med
mulighed for at dyrke boldspil og gymnastik indendørs især i vintersæsonen.
Vores varemærke er breddeidræt. Alle er velkomne til at deltage på deres eget niveau sammen med
ligesindede til morskab og fordybelse.
Vi står netop nu på kanten til en ny sæson for inde-idrætten. Du kan her i hæftet se hvilke
idrætsgrene du kan vælge imellem og hvornår de forskellige hold træner. Badminton, bordtennis og
gymnastik træner altid indendørs i Hylleholthallen, mens petanque altid træner udendørs på deres 2
baner. Fodbold træner udendørs i sommerhalvåret og indendørs fra efterårsferien (uge 42) til påske.
Er du eller dit barn nysgerrig efter at prøve en af vores idrætsgrene, så kontakt gerne en af de
trænere, der står nævnt i denne folder.
Med sportslig hilsen og på gensyn
Tom Hammer, formand FLI
PS. Vi har mange aktiviteter, især for de unge, som koster penge. Hvis du kunne tænke dig at blive
støttemedlem vil jeg opfordre dig til at indsætte 200,-kr på FLI’s konto: (kontakt Tom Hammer – se bagsiden På forhånd tak.

www.flisport.dk

Faxe Ladeplads Idrætsforening, Dannebrogsvej 3, 4654 Faxe Ladeplads

FLI - FODBOLD
Vi lægger vægt på at alle spillere oplever glæde og fremgang i forbindelse med træning og kampe
og at der er et godt sammenhold på de hold, vi har i klubben
Fodboldsiden dækker kun udendørs. Indendørs tider sættes på hjemmesiden.
Udendørs træningstider (indtil efterårsferien)
U6
Torsdag kl. 16.30 - 17.30
Træner Tom & Astrid Hammer tlf. 29 67 53 74
U8/U9

Onsdag kl. 16.30 - 17.30

Træner Lars Villumsen tlf. 22 22 61 75

U13

Mandag kl. 17.00 - 18.30

Træner Henrik Mejlby tlf. 51 52 59 99

Kvindesenior:

Mandag kl. 19.00 - 20.30

Træner Svend Michelsen 25 53 19 58

Herresenior:

Tirsdag & torsdag 18.30 - 20.00 Træner Lars Christensen 24 62 77 14

Old Boys

Søndag kl. 10.23 - 11.33

Træner Tom Hammer 29 67 53 74

Læs altid mere på : www.flisport.dk/fodbold
For yderligere kontakt: Tom Hammer, hammerta@outlook.dk,

tlf. 29 67 53 74

FLI – BADMINTON

MINITON – UNGDOM – DAMER- SENIORER /MOTIONISTER
Alle spillere kan tilmeldes og starte tirsdag den 14. august 2018

MINITON
Miniton starter søndag den 26. august fra kl. 8:30-kl.10:00 - Børn fra 5år til 8 år.
Elise vil være der og træne jer sammen med forældre eller bedsteforældre .
Datoen fremover aftaler vi fra gang til gang og bliver sat på facebook men vi håber på at det bliver
hver anden eller tredie søndag . så kom og prøv . Alle spillere kan tilmeldes når de kommer
UNGDOM
Her byder vi velkommen til Frederikke og som vil være vores træner denne sæson
Frederikke er 21år og har spillet badminton i 15 år og har været med som træner andre steder
Hun glæder sig til at møde jer – hun ved alt om badminton
Tirsdag kl 16:00-17:20 begyndere og let øvede Frederikke, hjælpetrænere og Elise
Tirsdag kl 17:30-19:00 øvede Frederikke, hjælpetrænere og Elise
Torsdag kl.16:-30 –18:00 Børn –Voksne og børn træner sammen
NYT NYT – DAMER-PIGER fra 16 år
Torsdag :kl 18:00-19:15
så er det os damer der kan hygge os med badminton -så kom og hver med i vores team - på
facebook
for alle hold: Kontakt : Elise Lindhard Pedersen mail : elise2014@live.dk, tlf 26753971 -56717090
www.flisport.dk/badminton

FLI SENIORER og 60+ BADMINTON
Seniorer/Motionister:
Tirsdag kl. 19:00-20:30 Fællestræning - ( øvede og meget øvede)
Tirsdag kl. 20:30-21:45 Træning seniorer-motionister
Torsdag kl. 19:00-20:30 Træning seniorer-motionister
Torsdag kl. 20:30-22:00 Træning seniorer-motionister
For fællestræning og baner:
Kontakt Theiss Jøren Langwagen, mail: tjlangwagen@gmail.com tlf.51940619
60+ BADMINTON
Der spilles mandage fra kl.08:00-12:00
Med start den mandag 13. august til december 2018
Samt fra januar til juni 2019
Spillested: Gl. sportshal V/VUC i Faxe, Præstøvej 5
FLI 60+ badminton Faxe Ladeplads spiller i den gl. sportshal v/ VUC i Faxe, da Hylleholt skole bruger
Hylleholthallen i dagtimerne, men i skolens ferier spiller vi i Hylleholthallen.
Der spilles ikke med fast makker, så din styrke er ikke afgørende, det er om du er glad for at spille og
at have det sjovt i et par timer.
Vi har låne ketsjer og bolde Er det noget for dig, så kom og prøv.
Efter nogle gode timer, hvor vi har rørt kroppen, så slutter vi af med brød og kaffe
Henvendelse til Kaj Kristensen, tlf. 26366271, e-mail heka@dlgmail.dk
www.flisport.dk/badminton

FLI – GYMNASTIK OG FITNESS
FLI Gymnastik og Fitness sæson september 2018- marts 2019
Start for alle hold er uge 36, 2018 (onsdag d. 5. september)
Dørene til indgangen ved klubhuset (indgang på bagsiden af hallen) åbnes kl. 16.00
Alle vore instruktører er friske og klar på den nye sæson, så kom og vær med til nogle
gode timer i hallen med gymnastik, spring, fitness og meget mere.
Vores hold for denne sæson er:
16.15 -17.00 Puslinge, 3-5 år: med masser af sjov træning og leg for de små
17.15 -18.30 Cool Kids: 0.-2.kl. god træning, rytme, lidt spring og andet sjov motion
19.00 -20.00 Jumping Fitness/trampolin samt styrketræning/cirkeltræning
19.30 -20.30 Jumping Fitness/trampolin samt styrketræning/cirkeltræning
Jumping Fitness er for alle fra 14-15 år og opefter
Priser for børn: Kontingent for hele sæsonen kr. 700,Priser for voksne (fra 18år) : Kontingent for hele sæsonen kr. 750,Se mere på FLI hjemmeside eller facebook-side: Fli Gymnastik og Fitness (Faxe Ladeplads).
Evt. spørgsmål kan rettes til: Åse Dilling-Hansen, mobil 30 24 82 80, aase@dilling-hansen.dk
www.flisport.dk/gymnastik

FLI - BORDTENNIS
Starter tirsdag 18. september 2018 - vi spiller hver tirsdag!
Ungdom kl. 19.00 - 20.00
Senior kl. 20.00 - 22.00
NYT hold For Kvinder starter torsdag 20. september kl. 18.00 – 19.30 – hver torsdag!
Formand Jørn Christensen, tlf. 6150 5141
www.flisport.dk/bordtennis

FLI - PETANQUE
På banen v/hallen - ALLE kan være med!
Spilletider:
Hver søndag kl. 10.00 - 12.00
Tirsdag kl. 18.00 - 20.30
Torsdag kl. 10.00 - 12.00
Kontaktperson Pehr Hoxer, tlf. 2030 3012
www.flisport.dk/petanque

Bestyrelsen i Faxe Ladeplads Idrætsforening
Formand:

Tom Hammer, Slåenvej 36, 4654 Faxe Ladeplads
hammerta@outlook.dk, tlf. 29 67 53 74

Næstformand:

Leif Olesen, l.olesen@mail.tele.dk, tlf. 21 6042 96.

Kasserer:

Svend Michelsen, sm@teltholder.dk, tlf. 25 53 19 58

Badminton:

Elise Pedersen, elise2014@live.dk, 25 74 39 71

Bordtennis:

Jørn Christensen, hedvigsvej@gmail.com, tlf. 61 50 51 41

Fodbold:

Tom Hammer, hammerta@outlook.dk, 29 67 53 74

Gymnastik:

Aase Dilling-Hansen, aase@dilling-hansen.dk, tlf. 30 24 82 80

Petanque:

Pehr Hoxer, pehrhoxer@hotmail.dk, tlf. 20 30 30 12

Cafeteria:

Henrik Christensen, huc@annken.dk, tlf. 40 10 37 26

www.flisport.dk
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