Old boys

Knud Knudsen og Per Erichen (kaldet “CH”) er
som 70-årige stadig aktive på 60-års turneringsholdet og Veterantræningen. De blev begge “FB´ere” i
1959 som 10-årige!....... Godt gået!

Turneringshold
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Status og fremtiden

Onsdag den 31. juli kl. 19 omklædt blev der afviklet
træning på “kunsten” som optakt til efterårets
turneringskampe. 11 spillere deltog og der blev
“gået til sagen”. Efterårets turneringskampe
begyndte for vore to 11-mands hold i uge 32 og for
vores nyetablerede 7-mands hold i uge 33.
Vort 55-års hold har vi nedlagt, og efter spillernes
ønske tilmeldt det i ØOB’s 11-mands 60-års række
(kreds 15). 60-års holdets turneringsår er 2019-20,
og 11-mands holdets i ROB er kalenderåret 2019.
7-mands holdet deltager i DBU Jyllands turnering,
som er halvårlig. Kampdagene for alle tre hold er
onsdage!

For at bevare muligheden for god tilslutning har
vi ændret ugedag for træningen fra onsdage til
mandage, så også turneringsspillere i veteranalder
kan både træne og spille kampe.

Kampprogrammer, resultater og stillinger kan
følges på vores hjemmeside:
www.vorupfb-oldboys.dk

Fredag den 8. november 2019 kl. 19 afholdes Old
Boys afdelingens generalforsamling på Ulvehøj
(ikke som anført i VENNERNES kalender den 8.
december). Indkaldelse/indbydelse hertil vil tilgå
alle vore medlemmer i henhold til vore vedtægters
tidsfrister.

Veteranerne
Gruppen af veteraner på ialt 21 spillere har ikke
som tidligere år haft pause (ferie) i juli måned,
men har gennemført træning onsdage kl. 10-11.30.

Vintertræning
Når efterårets turneringskampe er afsluttet iværksættes som sædvanlig vintertræning onsdage
kl. 19-20.15 og søndage kl. 10-11.15 for alle vore
medlemmer.Iværksættelsen vil blive meddelt af
holdledere samt meddelt på vores hjemmeside.

Årets tilløbsstykke

Per Simonsen
Formand Old Boys

Vi modtager gerne nye medlemmer - er du interesseret, kan du henvende dig til:
Per Simonsen, tlf. 27 27 95 55, mail: simonsenbp@gmail.com
Nils Møller, kasserer, tlf. 61 78 12 15, mail: nielsbach@nielsbach.dk
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