
Husk at hallen er udlejet  

Husk at træningen er aflyst mandag, 

tirsdag og onsdag i uge 42 (efter-

årsferien).  

 

Annonce i Frederiksberg Bladet  

FBK 60+ har indrykket en annonce 

i uge 41 og 42 for at hverve ny-

begyndere til tirsdag, kl.12-14. 

 

Turneringskampe 

Sådan gik det 60+’s første holdkampe 

søndag den 29. september: 

 1. holdet spillede på hjemmebane mod Sø-

vang. Resultatet blev 

en sejr til FBK på 6-2. 

 2. holdet vandt også 

deres første hold-

kamp, endda helt 

uden at spille. Modstanderen, Posten 2, måtte 

desværre melde afbud, men til gengæld kom 

der 2 dejlige point ind på tavlen.  

Næste holdkampe spilles for begge holds vedkom-

mende søndag den 3. november:  

 1. holdet hjemme kl. 12 mod Posten.  

 2. holdet ude kl. 12 mod NBK, Vestamager-

hallen, Ugandavej 87 – 105, 2770 Kastrup.  

Klubmodul 

Hvis du downloader appen 

”Klubmodul” i ”App Store” / ”Play 

Store” på din smartphone og ind-

taster dit brugernavn og password 

(det er det samme, som når du 

logger ind på FBK’s hjemmeside), 

kan du finde mange nyttige med-

delelser og informationer, der er udsendt af bl.a.  

bestyrelsen og 60+ udvalget. Og så kan du tilmed se, 

hvilke spillere der spiller på samme træningsdag som 

dig selv.  

 

Fototek  

Apropos: ”Se, hvilke spillere der spiller på samme træ-

ningsdag som dig selv”. Fototeket, der hænger i hallen, 

trænger til en gevaldig opdatering og skal udskiftes. 

Der vil derfor i den kommende tid komme en ”foto-

graf” og tage et portrætbillede af alle spillere, der har 

givet tilladelse hertil, så vi også kan få sat ansigt på 

hinanden. 

 

Klubtøj  

Fik du ikke bestilt klubtrøje i første bestillingsrunde,  

så får du endnu en chance. 

Hvis du bestiller inden den 

24. november, får du din leve-

ring den 9. december, og sta-

dig til den rørende pris af blot 

50 kr. 

 

På ”www.rsl.dk” under ”club-

in-shop” bestiller du t-shirt (FBK’s nye sponsor 

“USATours - www.usatours.dk” får deres logo på ryg-

gen), shorts, nederdel, træningsjakke og bukser til 

gode klubpriser, og der kan tilvælges at få navn trykt 

på t-shirt og jakke. Brugernavn og password er begge: 

fbk1932. 

 

Mere ekstra træning med Julian Hristov  

Interessen har været så stor, at flere 

træningsseancer allerede er igang-

sat i uge 44 med opfølgning i uge 

47. Der er faktisk nu kun få pladser 

tilbage på disse ekstra træninger, så 

du skal tilmelde dig hurtigt, hvis du 

vil nå at være med. Kontakt Rigmor Axelsen på mail 

rigmor.axelsen@gmail.com. 

Hvis du ikke når det, så fortvivl ikke, for til foråret gen-

tager vi en ny gang ekstra træning!!!  

 

Julefrokost  

Den årlige julefrokost i 60+ af- 

holdes torsdag den 12. december. 

Særskilt invitation med tilmelding 

udsendes snarest i november. 

 

Oktober 2019 
Kontakt Torben Andersen: tman@godmail.dk 

http://www.rsl.dk/?fbclid=IwAR1svuPQrEaNERbUeE5KcSrOSXDxPaeGBQvAKDilH9UBicPqewpV7h2nE-o
http://www.usatours.dk/?fbclid=IwAR3qGNTy-H28DufOybP8tG4brMRMkLiiuZBkOm8zVhgfWho0LHV4IUwZMDY

