
Indlæg til bladet sendes til:  
Finn Ekelund, Freltoftevej 43,  
Freltofte, 5792 Årslev eller på mail: 
freltofte-faelled@get2net.dk 

God efterår 

Bladet kan også bruges til køb og salg 

løbet). Hvis du er interesseret i at 
komme ud og få lidt motion sammen 
med andre så er følgende personer klar 
med yderligere information: 
Lene: 65902515 
Birgit: 65902347 
Trine:65902596 
Britta: 65901945 
Lulu: 65902501 
 

!!! 
 

Årets Petanqueturnering på  
Freltofte Fælled 

Tilmelding snarest (og allersenest den 
1/9) til Finn Ekelund (65 90 25 01) eller 
Hans Tophøj Bork (65 90 19 47). Da der 
ikke er tale om en ’flasketurnering’, er 
der heller ikke noget tilmeldingsgebyr. 
Hvert hold tildeles et logo, der udformes 
af Finn Ekelund (evt. efter forlæg). 
Som sidste år kan der tilmeldes to- eller 
tremandshold. Hvert hold råder over 
seks kugler, der fordeles ligeligt (altså 
med tre hhv. to til hver). Tremandshold 
må dog gerne lade en af deltagerne 
’sidde over’ i hver kasteomgang, således 
at hver aktiv deltager har tre kugler. Po-
sten som ’oversidder’ bør da rotere på 
holdet. 

I øvrigt spilles efter reglerne fra Freltofte 
Fælleds hjemmeside. 
Finalerunden afvikles søndag den 14. 
september om eftermiddagen. Inden da 
skal der findes fire hold, der er værdige 
til at spille semifinaler, dyst om tredje-
pladsen og endelig finale. Disse hold fin-
des ved en langstrakt turnering, hvor 
(ideelt set) alle når at spille mod alle.  
Kampene afvikles på følgende måder: 
Der er officiel kampaften fra tors-
dag den 28/8  klokken 19.00 og de 
følgende to torsdage, ligeledes fra 
klokken 19.00. Da muligvis ikke alle kan 
deltage på disse tidspunkter, må man 
forsøge at kontakte de andre hold, så 
samtlige kampe kan blive afviklet inden 
den 14. klokken 12.00. Placeringsregn-
skabet føres både på Fælledens opslags-
tavle og på hjemmesiden efter følgende 
principper: Først tæller matchpoint (1 
point pr. vundet kamp), derefter indbyr-
des kampe, endelig tæller pointscore (Fx 
ville følgende resultater, 13-6, 13-11, 7-
13 og 13-1, give en pointscore på + 15.  
Når det endelige regnskab er gjort op for 
de indledende kampe, mødes nr. 1 og 
nr. 4 i den første semifinale, nr. 2 og nr. 
3 i den anden semifinale. Derefter møder 
taberne hinanden i en dyst om tredje-
pladsen. Til sidst afvikles finalen. 
RTF (= ret til forbedringer) Stærekasser sælges 

fra 75 kr. stk. 
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Alle forvarsler om en dårlig sommer er 
hermed gjort til skamme. Jeg tror ikke 
at ret mange kan huske så meget sol-
skin så længe, selv landmændene er ri-
melig godt tilfredse i år (men der har 
faktisk været for meget sol og for lidt 
regn, så korn størrelsen er blevet for lil-
le, på den måde er udbyttet ikke blevet 
stort nok!) 
 

!!! 

Som I kan se så kommer der endnu 
masser af aktiviteter på Fælleden.  
Det eneste det kræver er at I alle 
møder op og deltager aktivt i et par 
timer.                                              
Den 11. august blev der afholdt besty-
relsesmøde.  
Vi vil gerne opfordre dem der ikke har 
betalt til Fælleden endnu om at gøre det 
til Birgit, Freltoftevej 16. Overordnet set 
så er fælleden rimeligt godt besøgt, men 
mest af børn, de har fundet ud af at rin-
ge rundt og sætte hinanden stævne til 
en gang rundbold. (Det kunne være at 
de voksne også skulle gøre det en gang 
imellem) 
 

!!! 
 

Der blev afholdt en konkurrence om at 
lave et nyt logo til Fælleden: Det var 
Mads Ekelund der vandt den og fik en  
T-shirt med tryk på for det. (er også af-
billedet på hjemmesiden) 
Logoet er afbilledet på toppen af bladet. 
Logoet er også tænkt til at skulle kunne 
trykkes på T-shirts og det bringer mig 
hen til næste punkt. 
Tryk på t-shirts 
En nyvasket lys T-shirt mærket med 
navn lagt i en pose, afleveres til  Hans 

Indhold i dette blad: 
Bestyrelses møde 
Nyt logo 
Tryk på T-shirt 
Crazy sports dag 
   Tour de Freltofte 
   Trillebørløb 
   Kubb 
   Petanque-dart 
   Vandtransport 
   Bueskydning 
   Øksekast 
Petanqueturnering 
Løbeklubben 
Dragedag 
Lege søndage 
 

!!! 

To spøgelser 
mødtes for første 

gang i et år:  
Nej, hvor var det 

uhyggeligt at  
møde dig. 



Bork inden den 3. oktober.  
Betaling ved aflevering af T-shirten 
Det koster 20 kr. at få tryk på. T-shirt 
med logo kan udleveres på dragedagen 
den 5. oktober.        
Brug det vedhæftede løsblad til at 
lægge ved t-shirten i posen. 
 
Crazy Sportsdag 
Den 16. august skulle der have været af-
holdt store sportsdag  men pga. flere 
afbud har vi set os nødsaget til at skubbe 
arrangementet til Søndag den 14. sep-
tember. (Crazy day den 13.sept. bliver 
aflyst) 
Dagen igennem: 
 
Tour de Freltofte  
Cykelløbet bliver kørt i 2 etaper: 
1 etape skal køres på en fastlagt tid 
med en gns. hastighed på 12 kmt. (8,23 
min) Alle rytterne bliver sendt afsted 
med 1 min. interval.  
Starten går fra Vandværksvej/Røjlevej og 
der er mål på Mosevej 17 
 
Vi mødes på Mosevej 17 kl. 10.00 
hvor vi kører i samlet trop med en gns. 
hastighed på 12 kmt. til startstedet. Der 
vil være trafikvagter på hele ruten. 
 
1. startende rytter er kl. 10.30 
Hvis man mod forventning skulle være 
hurtigere eller bruge mere tid end idealti-
den så vil de antal sek. man bruger mere 
eller mindre lægges til de sek. man bru-
ger til 2. etape. 
2. etape er en enkeltstart på tid. Der 
startes på Mosevej 17 og på en stræk-
ning på 1,25 km. skal gennemføres på 
hurtigste tid. 
Målet er Mosevej 4 ud for det store træ. 
Cykelrytterne bliver sendt afsted med  
1 min. mellemrum. 

Der vil være trafikvagter på hele ruten. 
 
Holdindelingen er: 
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 cykelkomputer på 

cyklen og bæres armbåndsur på 1. etape 
Ansvar: Svend og Finn 

 
Sportsarrangementerne starter kl. 
13.00 

 
Trillebørløb      
Der bliver brugt 2 toptunede trillebøre af 
mærket ”Randers Ravendo” til at trans-
portere et x antal børn/voksne frem og 
tilbage mellem 2 punkter i 15 min. 
Ansvar: Kurt og Benni 
 
Kubb 
Der vil blive en lille turnering i det gamle 
middelalderspil Kubb 
Ansvar: Svend 
 
Petanquedart 
Der skal kastes petanquekugler ind mod 
en dartskive lignende (liggende på jor-
den) skive. Disciplin for både børn og 
voksne 
Ansvar: Benni 
 
Vandtransport 
Det kræver samarbejde at transportere 
vand i en gryde fra en balje til en anden i 
15 min. både for børn og voksne. 
Ansvar: Birgit 
 
Bueskydning 
Der vil være bueskydning for voksne med 
2 buer. Der bliver skudt mod en skive. 
En mindre bue er også til rådighed for 

børn. 
Ansvar: Hans 
 
Øksekastning 
En dobbeltbladet økse skal kastes mod 
enden af en træstolpe hvor den skal sid-
de fast. 
Ansvar: Hans 
 
Sæbebobler 
Ydermere vil der på dagen være en bal-
je med sæbeskum til sæbebobler for 
dem som har lyst til at lege med det 
(hvis vejret tillader det). Der vil være 
forskellige redskaber til at lave store og 
små bobler med. 
Ansvar: Finn 
 
Petanque turnering     
I løbet af august og september måned 
bliver der mulighed for alle at gå op at 
øve sig i petanque. Husk at tilmelde je-
res hold til Hans eller til Finn. 
Der vil blive lavet et fint logo til hvert 
hold, som kommer på hjemmesiden.  
Se mere på bagsiden 
 

!!! 
Dragedag 
Den 5. oktober afholdes dragedag. 
Kom og lav din fantastiske drage på da-
gen (øv jer evt. lidt hjemmefra, det kun-

ne måske ske at der blev lidt konkur-
rence om hvem der byggede den flot-
teste eller mest velflyvende drage) 
Der er ingen tilmelding. 
Der vil være lidt til at bygge drager af 
på stedet, men for en sikkerheds skyld 
så tag materialer med hjemmefra. 
Det starter i laden hos Lulu og Finn  
kl. 15.00 
 

!!!"
 

 Samtidig er dragedagen også det sid-
ste arrangement for i år på Fælleden, 
så tag og mød op til en festlig dag i 
blæsevejr. Husk kaffen, varmt tøj og 
det gode humør.         
 

!!!"
 

Hvordan går det så på fælleden? 
Sidste Søndag i hver måned er der 
småbørnsarrangement. Der har kun 
været 3 –4 familier hver gang og de er  
også samtidig i mødregruppe sammen 
så det er så som så med det 
arrangement, noget kan også tilskrives 
at vejret har været dårligt næsten 
hver gang. 
Petanque spillet den sidste Torsdag i 
hver måned, bliver desværre ikke 
besøgt ret meget. Det er kun Astrid og 
Poul der har kommet trofast. Hermed 
en opfordring til at møde op eller 
komme med en udmelding om at 
dagen eller tidspunktet måske er 
forkert.  Der skal måske bare laves en  
telefonkæde for at minde hinanden 
om dagen? 
 

!!!"
"

Løbeklubben er der gang i hele året 
(op til flere gange om ugen bliver der 

Freltofte Fælleds hjemmeside er 
blevet nydesignet, så nu er det let-
tere at navigere rundt og finde det 
man leder efter. 
 

http://hjem.get2net.dk/freltofte-faelled 
 

Jeres mail adresse sendes til: 
freltofte-faelled@get2net.dk 

 
Så kan vi komme i hurtigt kontakt 
med medlemmerne. 


