
Illustration fra starten af Fælledløbet 2002 

Et firewall er også blevet et must efter-
hånden mod uønsket indtrængen. 
Jeg har et Antivirus program (AVG)  
et Firewall program (ZONEALARM) 
begge kan lånes gratis. 
 
Hvis man ikke har et ordentligt kontor 

Årslev.  
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Alm. info 
Der er sat en opbevaringskasse op på 
fælleden til fodbolde, kubb spil, bold-
træ og ting til andre sportslige udøvel-
ser. 

Brug den! 
 

Vores informationstavle fungerer ikke 
rigtig, så der bliver lavet en ny, som 
kommer op at hænge på væggen ved 
indgangen til fælleden. 
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I denne tid hvor man skal beskytte sig 
mod fremmed indtrængen på ens PC 
så er det godt med et antivirus pro-
gram, men et sådan gør det ikke helt.  

Freltofte Fælleds hjemmeside  
har fået ny adresse: 

http://hjem.get2net.dk/
freltofte-faelled 
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Jeg har stadig brug for at få e-
mail adresser til nyhedsbrevet. 
Send det til: Finn Webmaster Eke-
lund  

freltofte-faelled@get2net.dk  
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Indhold i dette blad: 
1: Tour de Freltofte   17. august 
2. Sportsdag              17 august 
3. Store ædegilde      17.august 
4. Loppemarked         31.august 
5. Crazy day               31.august 
6. Freltofte på W.W.Werdenskortet 
7. Alm. info. 
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Tour de Freltofte 
Tour de Freltofte bliver afholdt den  17. 
august, hvor vi skal ud og efterligne Ja-
cob Piil, Bjarne Riis og Laurent Jala-

bert og gøre kunsten efter med enkelt-
start diciplinen. 
Cykelløbet bliver afviklet som 2 enkelte 
etaper:   
 
1. etape skal køres som en enkelt-
start, hvor hver enkelt bliver sendt afsted 
med 1 min. mellemrum.  
Starten går fra Vandværksvej/Røjlevej til 
Mosevej 17.  
1. startende cykelrytter er kl. 11.00 
og målet er Mosevej 17.   
Der skal køres med en gennemsnitsfart 
på 12 km. i timen så idealtiden, vil da 
være 8,23 min. Hvis man mod forvent-
ning skulle være hurtigere eller bruge 
mere tid end idealtiden, så vil de antal 
sek. man bruger mere eller mindre, læg-
ges til de antal sek. man skal bruge for 
at fuldføre 2.etape.  
 
Vi mødes kl. 10.30 ved  Mosevej 17, 
hvor vi kører i samlet trop til startstedet 
med 12 km/t i gennemsnitfart.      
 
2. etape er også en enkeltstart, hvor 
der startes fra Mosevej 17 og på en 
strækning på 1,25 km. skal gennemfø-
res på hurtigste tid.  
Målet er her Mosevej 4, ud for det store 
træ ved mållinien. 
Cykelrytterne vil blive sendt afsted med 
1 min. mellemrum.  

 
 

  

  

Fremmede?  
Det er venner 
man ikke har 
mødt endnu 

Situations billede fra Freltofte Fælleds 
motionsløb 2002.  
Her fra halvvejen, ved depotet på  



Der vil være trafikvagter på ruten.  
 
De forskellige hold bliver: 
   1:    Til og med 1. klasse 
   2:     2. og 3. klasse 
   3:     4. og 5. klasse 
   4:     6. og 7. klasse 
 
 

 Cykelhjelm påbudt 
 

Der må ikke være cykelkompu-
ter  og bæres armbåndsur på 1. 
etape 
 
1. etape  Er en strækning på 1,68 km. 
og idealtiden er på 8 min. og 23 sek. 
ved 12 km/t. 
 
2. etape  Er en strækning på 1,25 km. 
Hurtigste tid på sekunder. ( redaktø-
rens tid er 132 sek. = 2,12 min. med 
34 km/t  i snit ) 
Tilmelding til Svend Johnsen,      
Mosevej 17 eller på tlf. 65902575   
senest 13. august 
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Sportsdag 
Petanque– turnering eller ”Slaget 

på Fælleden” 
Den 17. august kl. 14.00 løber Freltofte 
Fælleds petanque-turnering af stabe-
len. Det bliver en såkaldt flasketurne-
ring for hold.  
Hvert hold (to eller tre personer) har 6 
kugler til rådighed (ligeligt fordelt).  
Indledningsvis spilles puljekampene   til 
7 point (alle mod alle i to eller fire pul-
jer).  
De 8 bedste hold går videre til cuptur-
neringen, hvor der spilles til 13 point.  

Tilmeldingsgebyret på kr. 40,00 pr. 
hold (ikke pr. næse) bruges til indkøb 
af god rødvin. Som minimumspræmie er 
man garanteret en flaske rødvin til 30,00 
kr. (der er altså ikke meget at tabe) 
samt et diplom.  
Jo længere man kan holde sig inde i tur-
neringen, jo bedre bliver den vin, man får 
som præmie.  
P.t. arbejder vi på at få skaffet en pokal 
til det vindende hold. 
Tilmelding og betaling til Hans  
Tophøj Bork, Freltoftevej 27 
(65901947) senest 13. august.  
Husk at finde på et godt navn til holdet. 
Vel mødt til slaget på Fælleden. 
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Øvrige sports arrangementer: 
Kl. 14.00 Fodboldturnering 
hvor det  er kampen der foregår  mod de 
lige og mod de ulige husnumre.               
KL. 15.00 Ultimate   
Et hurtigt spil med freesbee, hvor kon-
centrationen er vigtigere end styrke. 
Reglerne, der ikke er så indviklede, vil 
Bjarne Lühr Hansen fortælle om. 
Kl. 16.00  Tossing the caper.  
Her er det styrke og teknik der er i høj-
sædet.  
Hvem kaster ”telefonpælen” længst?                               
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Store ædegilde 
Ca. kl. 18.00 efter en hård dag På Fæl-
leden, så vil ”Det store ædegilde”    
løbe af stabelen. Det planlægges som 
buffet ”Det store ta’ selv bord” hvor 
hver familie skal tage det med, som sva-
rer til familiens størrelse. Ligeledes vil 

vores nye grill blive tændt, men her ta-
ger man så med til eget forbrug. 

Store ædegilde kræver  
ikke tilmelding 

Y YY 
 

Opfordring 
Da vi selvfølgelig har bestilt det gode 
vejr, så håber vi, at rigtig mange vil bru-
ge dagen til dette arrangement. 
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Loppemarked 
Den 31. august kl. 13.00 – 16.00 vil 
det årlige loppemarked blive afholdt på 
Freltoftevej 43. 
Find effekter frem og aflever dem på 
adressen, men først efter den 11. 
august. Der vil blive opsat en bod med 
effekter af det indkomne materiale. Be-
løbet vil ubeskåret gå til Freltofte Fæl-
led. 
Der er også mulighed for at have en 
bod selv. Det koster 75,- kr. og beta-
les til Finn. 
Også i år vil der være specielle børne-
boder, med legetøj etc. 

Børneboder er gratis.  
. 

Loppemarked kræver tilmelding 
 
Freltofte Fælled har også en hjemme-
side, hvor man kan sælge sine brugba-
re ting på adressen: 
 
http://hjem.get2net.dk/freltofte-faelled/

kobogsalg 
 

Eneste betingelse er at man orienterer 
webmaster Finn, hvad der skal sælges 
og fortæller når det er solgt.  
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Crazy Day 
Den 31. august vil der også være 
Crazy day, hvor vi skal lave 3 crazy 
sportsgrene. 
   1:     Trillebørsrace 
   2:     Kaste med vandfyldte ballon-     
           ner/ kondomer 
   3:     Handicap fodbold 

Tilmelding på dagen 
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Freltofte på  
W.W.Werdenskortet 

Nu skal Freltofte frem i verden og ikke 
kun være en lille plet på landkortet, 
som stedet ”hvor kragerne vender    el-
ler hvor man sætter stakittet ind om 
natten”. 
Jeg skal derfor bruge alt det materiale, 
som kan fremskaffes om emnet: 
Byens historier, om byens farverige 
personer, om oldermandslauget, om 
byens driftige handelsliv, om byens ori-
ginaler, anekdoter, skrøner, historier 
om bygninger, kort sagt alt mellem 
himmel og jord og selvfølgelig ikke 
mindst, for at det ikke skal være tekst 
det hele, så skal jeg bruge billed mate-
riale, som kan illustrere at Freltofte ik-
ke bare er et sted uden nogen betyd-
ning på verdenskortet SÅ: 
Sæt jer ned med en kop kaffe og skriv 
alt det ned som I kan huske om gamle 
dage og om nutiden, alle de sjove og 
betydningsfulde oplevelser, som I kun-
ne have på hjertet og aflever materialet 
til:              
 Finn Ekelund, Freltoftevej 43, 5792 


