Nyhedsbrev nr. 2, 2018
FM’erne for 2019 fremgår af nedenstående plan:
Dato:

Idrætsgren:

Sted:

2. og 3. februar
9. marts
27. april
26. maj
2. juni
29. september
5. og 6. oktober
9. og 10. november

Badminton
15 m skydning
Pool
Minigolf
Golf
Fiskeri
Bowling
Billard

Grænsehallerne
Sønderborg
Aalborg
Silkeborg
???
Vedbæk
Vejle
Aalborg

Husk at tilmelde dig via din lokale forening.

Nyt fra forbundet
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vi håber, I har nydt den fantastiske skønne og lange sommer med sol, varme, blå himmel og lyse aftener.
Vi må konstatere, at vi har fået et solidt fundament til at komme igennem den mørke vintertid. Denne tid
på året er ensbetydende med masser af indendørs aktiviteter, og vi håber, at I er godt i gang med at bruge
den opsparede solenergi.
I efteråret har der været afviklet Forbundsmesterskab (FM) i fiskeri, bowling og billard. Alle
mesterskabsstævnerne er afviklet på en god måde, og der har ikke været nogle uregelmæssigheder.
Skydeudvalget havde planer om at arrangere et FM i 15 m. skydning, men det "løb desværre ud i sandet."
Vi er dog optimister og tror på, at der bliver gennemført et stævne i marts måned 2019. Der er i hvert fald
forhandlinger mellem I. F. Posten, Sønderborg og skydeudvalget, så mon ikke stævnet bliver til noget
denne gang. 3. gang er lykkens gang! (håber vi).
Til foråret er der FM i badminton, skydning, pool, minigolf og golf
Vi må endnu en gang beklage, at tilmelding til FM`er via hjemmesiden ikke har fungeret i meget lang tid,
men nu kan vi skimte lyset forude. Vi har fundet en person, som kan hjælpe os med at løse problemet, så
fra det nye års (2019) begyndelse skulle det igen være muligt at tilmelde sig via hjemmesiden.
Vores medlemstal er desværre nu under 1000 - helt nøjagtigt 984 (pr. 5. december). Det skyldes bl.a.
nedlæggelse af 2 foreninger, Nibe og Nykøbing Mors. Der er desværre ikke længere opbakning til
aktiviteter i foreningerne. Desuden har der været flere fyringsrunder i Post Nord i den seneste tid. Det har
sikkert medført, at nogle medlemmer har meldt sig ud af foreningerne, evt. fordi man har fundet andet
arbejde og derfor ikke har det samme tilhørsforhold til Posten mere.

Forretningsudvalget har afholdt møde i Sønderborg i forbindelse med FM i bowling d. 7. oktober. På
dette møde besluttede vi, at deltagergebyr til Forbundsmesterskaber i 2019 betales af Forbundet. Det vil
sige, at medlemmer deltager gratis, og vi håber selvfølgelig, at det vil få flere til at deltage i stævnerne.
Vi har haft kontakt til Brian Skinbjerg fra Post Nord for at forhandle om et økonomisk tilskud til
Forbundet. Desværre måtte vi forlade forhandlingsbordet med tomme lommer.
Landskredsen har afviklet Landskredsstævne i Fredericia sidst i oktober med 34 deltagere fra "Posten."
Der har været afholdt årsmøde samt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund.
Vi meldte afbud, idet vi ikke fandt indholdet relevant for os.
Forretningsudvalget holder møde igen søndag d. 6. oktober 2019 i Vejle i forbindelse med FM i bowling.
Det var med stor, stor sorg, at vi modtog meddelelse om vores æresmedlem Christian Lauritzens død i
august måned. Christian har i høj grad sat sit præg på såvel Postens Idræts- og Fritidsforbund som på I. F.
Posten, Sønderborg igennem en menneskealder. Christian var sekretær fra 1965 til 1970 og formand fra
1971 - 76 i Forbundet. Christian var med til at stifte I. F. Posten, Sønderborg i 1962, og han var formand
for foreningen fra 1962 til 1987. I 1987 blev Christian æresmedlem i Forbundet, og i 2002 blev han
æresmedlem i I. F. Posten, Sønderborg. Christian har deltaget i et utal af HB-møder og Delegeretmøder,
og han har altid været en ivrig og saglig debattør på disse møder. Han havde en imponerende energi og
entusiasme, og vi vil savne hans små kommentarer og drillerier.
Æret være hans minde.
Forretningsudvalget ønsker jer og jeres familie et dejligt nytår. Samtidig siger vi tusind, tusind tak for den
indsats, som I har ydet for Postens Idræts- og Fritidsforbund i det forløbne år.

Indlæg fra FM´er
FM i Sportsfiskeri, Å-fiskeri, 30. september 2018, i Brede Å, Sønderjylland.
Tekst og billeder: Britta Jensen, Redaktionen
Denne gang stod årets fiskekonkurrence på Å-fiskeri i Brede Å i det sønderjyske.
Det var IF Posten i Aabenraa, der igen stod som arrangør af stævnet. Mødestedet var som for 4 år siden
ved klubhuset i Løgumkloster.
Som sidst kunne det være en kunst at finde de forskellige fiskere ude langs åen, men ret hurtigt fandt jeg
Richard godt gemt i sivene langs åen, da jeg kørte mod Ellum. Han kunne så fortælle mig, hvor han vidste
nogen af dem var at finde, men…Leif ville jeg nok ikke sådan finde. Han har jo sine egne steder, og det
husker jeg også fra sidst.

Herefter gjorde jeg stop ved spejderhytten. Her skulle Kirsten og Kaj opholde sig.
Langt ude i horisonten så jeg Kirsten, men det var ikke så let at komme frem, så det opgav jeg.
Lige før Bredebro skimtede jeg på min venstre side et par stykker ude på marken ved åen. Bilen blev
parkeret og jo – det var Lars, Allan, Palle og Eigil fra Fredericia - på den anden side af åen. Og desværre
ingen fangst endnu.
Bag ved Ecco fik jeg øje på Carsten, og da jeg nærmede mig, så jeg, at Roar også var der. Han viste mig
stolt en lille fisk, som jeg nu troede, han havde fanget, men nej…det var Carstens.
Senere kom Robert også til.

Videre ned til rensningsanlægget – her plejer der altid at være nogen. Her havde Mogens/Muggi netop
fanget en kæmpe laks, som blev dagens største. Sammen med ham var Morten, Hans Henrik og Ole fra
hhv. Sønderborg og Vejle.
Jeg kører ud til Langdysserne, hvor jeg efter lidt søgen finder Børge og Johnny fra København. De hygger
sig som sædvanligt med mad, drikke og god humor omkring det at fiske. Senere støder Launy fra
Sønderborg til,

Leif fandt jeg ikke, men da jeg kom hjem til klubhuset, var han der.

Og så skulle der uddeles præmier.
1. præmie: Mogens (Muggi) Skøtt fra Sønderborg
2. præmie: Leif Jensen fra Aabenraa
3. præmie: Carsten Lauridsen fra Esbjerg
Kl. 15.45 takkede Leif og Børge af for en god dag med fint vejr og godt humør blandt deltagerne.
Vi ses forhåbentlig den sidste søndag i september næste år til havfiskeri på Øresund.

FM i bowling den 6. og 7. oktober 2018 i Sønderborg
Tekst fra Stævnelederrapport, redigeret af Britta Jensen.
Tak til Carsten Lauridsen for billeder da ingen fra redaktionen kunne være til stede under stævnet.
I år var det Sønderborg, der var værter for FM i bowling, som blev afholdt i fun bowling i Sønderborg.

De ca. 40 deltagere kom i år fra følgende klubber:
I F Posten Esbjerg, I F Posten Holstebro, I F Posten Horsens, I F Posten Aalborg, I F Posten Aabenraa,
I F Posten Århus, I F Posten Vejle, I F Posten Haderslev, I F Posten Sønderborg og I F Posten Sorø.
Der var forinden indgået et par afbud, ligesom der var 1 enkelt afbud på dagen.

FM i bowling blev sædvanen tro afviklet i en god atmosfære.
På herresiden viste Per Lauesgaard fra Aalborg igen i år sit format og blev forbundsmester.
På damesiden var det Hanne Bertelsen fra Haderslev, der tog sig af titlen.
Lørdag aften havde deltagerne en hyggelig aftenfest.
Tak til Sønderborg for et godt arrangement og tak til Fun Bowling for god baneservice.
På gensyn i Vejle i 2019.

FM billard / karambole 2018
(tekst: Peter Dorf Kristensen, redigeret af Britta Jensen)
Lørdag den 10-11 2018 kl. 12.00 stod If Posten Aalborg klar til at være vært for årets FM i keglebillard
og fri karambole. Det skulle finde sted i Solsidens Billard Klubs lokaler i Nørresundby, igen. Vi har været
her før.
20 spillere fordelt på 6 foreninger tog hul på 2 dages dyst omkring det grønne klæde. Og lad mig sige det
med det samme, Randers kom, så og sejrede.

Kun i karambole i B-rækken, hvor det var en ren Aalborg-finale, var der andre end Randers, der vandt.
I den individuelle række i keglebillard vandt Børge Jensen, Randers.
I karambole i A- rækken vandt Børge Jensen, Randers, og i holdturneringen vandt Randers med Børge
Jensen på holdet.
Den rene Aalborg-finale i B- rækken karambole blev vundet af Michael Kristiansen over Jan Sørensen.

Kl. 20.00 var den sidste kegle væltet. Vi sagde farvel og på gensyn i november 2019. Aalborg er igen
vært for FM i keglebillard og karambole.
Tak til alle deltagere for nogle hyggelige dage.
P.u.v.
Peter Dorf Kristensen

