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Fællestræning med U13
Mandag den 27. maj var vi inviteret til at spille 
sammen med undomsspillerne U11 og U13. Vi 
deltogi deres opvarmning. Det var et lidt an-
det tempo end vi plejer at varme op i. Halvvejs 
gennem opvarmningen, der bestod af løb med 
forskellige variationer, sad 7 gamle tosser på 
bænken og pustede og stønnede.
Vi delte os op i 2 hold med unge og gamle på 
hver hold, og spillede 2 runder. Resultat blev 
4-4. Det var rigtig sjovt, og det gentager vi også.

Udfordring fra 40 og 50 plus
De unge mennesker i 40 og 50 plus udfordrede 
os til en turnering, som blev afholdt den 26. maj 
med efterfølgende spisning.
Vi udstyrede modstanderne med 3 af vores 
gode spiller, og måtte derefter se os slået med 
5-3. Men hyggeligt var det, og til næste år slår vi 
dem.

Et par slutord fra Niels Winther
Jeg er faldet godt til i min nye klub: Idræt i Dag-
timerne i Mariendalshallen.
Klubben mangler noget af den dynamik, jeg var 
med til at opbygge i Motion 60+,
men mulighederne er der: en masse ivrige 
spillere, en stor hal med 6 baner og frit spil 
fire dage om ugen fra kl. 10 - 12.00.
Jeg har fået mange nye venner og har fundet 
frem til spilleglæden igen.
Og så arbejder jeg på at starte et torsdagshold - 
med noget af drivet fra motion 60+!
Men den største gevinst ved skiftet fra FBK til IID 
er, at jeg har følt en enorm lettelse
ved at slippe for den store ansvarsbyrde, jeg bar 
på mine skuldre.
Det har betydet, at jeg nu har tid til mange af 
mine andre interesser.
Jeg ønsker held og lykke til den nye ledelse.
Mange hilsner fra
Niels Winther

Nyhedsbrev på 2 sider
Det sidste nyhedsbrev fra den gamle teamledelse 
er på 2 sider. Dels samler vi op på det, der er sket 
siden sidste nyhedsbev. Dels har vi et længere 
indlæg fra det nye 60plus udvalg.
Som afslutning på pionertiden i 60 plus 
ville jeg gerne have et interview med 
Motion60+’s stifter Niels Winther, men min 
nuværende situation har medført, at jeg 
ikke kunne overkomme opgaven. Der for 
skrev jeg til Niels, forklarede ham situatio-
nen og spurgte om han ville skrive lidt til 
nyhedsbreve ud fra nogle stikord.
Det gjorde han rigtig fint og, det kan du se 
sidst på side 1.

Træning tirsdag og torsdag i juni og august
I juni og august er der åbent hus tirsdag og 
torsdag. Der er kun selvorganiseret træning 
de andre dage. Der er lukket i juli måned for al 
træning.

Klubmesterskab
Klubmesterskabet gik ikke helt som redaktionen 
havde  ønskes sig. Der deltog kun tre herredou-
bler og to mixdoubler.
Torben Andersen vandt både mixdoublen og 
herredoublen. Mixdoublen sammen med sin 
trofaste makker Alice. Herredoublen med Jørn 
Hansen. Der skal lyde et stort tillykke herfra.

Sommerafslutning

Turneringleder Kurt Dannefjord overrækker prem-
ien til sommerturneringens vindere, Berit Andersen 
og Ole Münster.

Fællestræning for U11, U13 og 60+ 



K
O

N
TA

K
T:

 p
os

t@
ni

el
sj

m
.d

k

Maj 2019

Onsdag     Lotte Hufeldt/Jørn Hansen/
       Rigmor Axelsen.
Onsdag    12-14  Niels Jørgen Madsen.
Torsdag     Bente Adler/Søren Berggren.
Fredag       Torben Andersen-Alice Normann/               
                    Ole Münster
Leder af turneringsholdene        
som er ansvarlig for at sætte hold, afvikle hold-
kampe,  tilmelding af hold, træningen m.v.:                    
Torben Andersen og Dan Eriksen.

Sommer- og juleturnering
med efterfølgende fest: Torben Andersen og 
Alice Normann. Kurt Dannerfjord er turnerings-
leder.

Andre opgaver
Tage godt imod nye medlemmer: Gynther Pe-
tersen,

Ajourføre medlemsliste og løbende udsende 
medlemslistertil  lederne af de daglige trænin-
ger og opdatere opslagstavle: Jørn Hansen.

Udsende nyhedsbreve til medlemmerne af Mo-
tion 60+: Ole Münster.

Opdatere hjemmeside, opslagstavle med foto-
oversigt for så vidt angår motion 60+, søge efter 
nye spillere, når nogle holder op, bl.a. gennem 
annoncering, følge op på medlemmer, der ikke 
er kommet gennem længere tid: Jørn Hansen.

Økonomi: Kirsten Jensen

Træning for turneringsspillere
Vi har i år havde haft et hold tilmeldt, men der 
er nu så mange turneringsspillere, at der bliver 
tilmeldt 2 hold i næste sæson. I den forgangne 
sæson har Torben Andersen arrangeret 
træninger ad hoc op til kampe, så man kunne 
træne med dem, som man skulle spille sammen 
med på holdet. Næste sæson bliver ad hoc 
træningen gjort permanent hver torsdag kl. 12 
-14. Det ser ud til, at der bliver ca. 20 spillere. 
Torben Andersen er ansvarlig for træningen og 
vil indkalde til et spillermøde.

Spillermøde den 27. august kl. 9.00

Det nye 60plus udvalg holder spillermøde 
tirsdag den 27. august kl. 9.00. Reserver dagen 
allerede nu. Vi vender tilbage med en dagsorden 
for mødet.

Bulgarien       
Den 1. juni rejste 8 seje 60+’ere til Sonny Beach 
på 8 dages træningstur.

Klubmesterskab
Klubmesterskabet gik ikke helt som redaktion-
nen havde  ønskes sig. Der deltog kun tre herre-
doubler og to mixdoubler.
Torben Andersen vandt både mixdoublen og 
herredoublen. Mixdoublen sammen med sin 
trofaste makker Alice. Herredoublen med Jørn 
Hansen. Der skal lyde et stort tillykke herfra.

Vi har fået vores eget udvalg                                 
På en ekstraordinær generalforsamling blev det 
vedtaget at nedsætte vores eget udvalg, der 
hedder 60plus udvalget(TPU). 60plus er dermed 
skrevet ind i vores vedtægter. Det betyder, at vi 
har fået vores eget udvalg, som består af: 

På udvalgets første møde konstituerede 
udvalget sig med Ole Münster som formand. 
Samtidigt blev opgaverne fordelt som følger:

Holdleder for træningen

Torben Andersen      
Rigmor Axelsen              
Jane Clausen (suppleant)     
Kirsten Jensen (suppleant)       
Jørn Hansen                       
Ole Münster                      
Gynther Petersen

Mandag    Niels Jørgen Madsen/                                           
       Kurt Dannerfjord.
Tirsdag      Ole Münster/Søren Berggren. 

Når nu nyhedsbrevet er på 2 sider, er der også 
plads til 2’erne Marianne og Christian.


