
POSEFEST
NYT    NYT    NYT    NYT    NYT    NYT     NYT    

for de unge 15-18 årige

POSEFEST
med Danmarks største mobile diskotek

i Ulsted Hallen

lørdag d. 21/11-15  fra kl. 21.00 til 02.00
Festen holdes i samarbejde med stifteren af det 
Mobildiskotek Larger Than Life. Hans-Henning Terp-
Hansen, som har kæmpe erfaring med de såkaldte 
posefester, hvor han har været med rundt omkring i 
Nordjylland
Man må selv medbringe drikkevarer inkl. alkohol ifølge 
aftale med forældre.
I hallen sælges KUN sodavand, vand og chips.

Entre kr. 75,00
Der vil være passende antal voksne i Hallen til at passe 
på de unge.
Der vil være TOTAL 0 tolerance over for stoffer. Politi 
samt forældre kontaktes øjeblikkeligt.

Se mere på deres hjemmeside www.largerthanlife.dk

Ulsted Boldklub`s
aktivitetsudvalg



Fodboldudvalget har rokeret  rundt, og tilført noget nyt blod 
til afdelingen. Derfor kan jeg med glæde præsentere det nye 
Ungdomsudvalg i fodboldafdelingen.

Drengene kommer med stor erfaring inden for 
trænergerningen og fra diverse udvalg, hvor de hele vejen 
igennem har beskæftiget sig med Ungdomsfodbold i alle 

Fodboldudvalget

Fodbold Ungdomsformand
Christian Rasmussen
Mail: gnisten_4@hotmail.com
Tlf: +45 20975067

Fodbold Ungdoms-næstformand
Kim Kjær Jakobsen
Mail: kim-jakobsen6@hotmail.com
Tlf: +45 30284607

Fodbold Ungdomsudvalgsmedlem
Nicklas Andersen
Mail: nicklasandersen59@hotmail.com
Tlf: +45 26144252



aldre. Christian og Nicklas har helt konkret flere års erfaring 
som ungdomstrænere, hvilket giver dem indsigt i, hvad 
vores dygtige trænere har behov for. Til trods Kims (relativt) 
unge alder er han en af de mest erfarne i Fodboldudvalget, 
og er derfor en vigtig del i teamet, da han bliver tovholder i 
den administrative del af udvalgsarbejdet.
De tre gutter udgør et stærkt team, som jeg har 100% tillid til 
kan være med til, at give ungerne mange gode minder som 
de ALDRIG glemmer!

Med venlig hilsen
Marc Madsen
Fodbold Formand



Badminton
Vi spiller for at få tæsk! 
Det skal man ikke frarøve børnene. 
(Heller ikke de gamle.)
Ungdomsbadminton giver udfordringerne der skaber 
stærke børn. Når dit barn spiller sport, så lærer de 
at man må tilsidesætte sine ønsker. Det kan være 
grænseoverskridende: Pludselig skal han spille imod en 
kæmpe, eller målmanden er syg og en afløser skal vælges. 
Det er også mening, at skubbe ens grænser er hele mening 
med sport og livet. Det er sådan vi lærer og vokser som 
mennesker. Ellers vil vi nok være alle sammen tilfreds med 
at spille kryds og boller hele livet. 

Faktisk er det en super god idé at børnene lærer at tabe 
og spille for holdet. Når man får et nederlag så lærer man 
hvordan man kommer videre. Man bliver måske ikke en 
bedre spiller, men man lærer at håndtere tabet. Det tager 
man med resten af livet da man møder nye udfordringer. Et 
lille nederlag i dag udruster dit barn til at overvinde et større 
nederlag senere i livet. De store nederlag kommer jo: Et 
dødsfald eller en skilsmisse eller en fyring, de rammer hårdt, 
men man skal bare videre. Lad dit barn håndtere tabet selv. 
Hvis han eller hun vil snakke om det så støt op om det, men 
lad dog være med, »du skulle …« når du selv må vide, at det 
du trænger mest til efter et nederlag er et brusebad og en 
bajer. Derefter kan man begynder at reflekterer. Giv barnet 
lidt plads. Støt dit barn, men lad være med at styre ham.  

En af de bedste måde at støtte dit barn er at være en del 



af deres træning eller en frivillige for boldklubben. Sådan 
styrker vi vores bånd og byen. 

Vi glæder os til at vores nye sæson med jeres børn med 
både oppe og nede tur. 

Kontingenterne i år er
U17-15; 450 kr.
U13 400 kr.
U11-9 300 kr.
nybegynder 200 kr. 
Senior Herre 500 kr.
60+ 15 kr./gang
Motions badminton 500 kr.

Boldrør 125 kr. 
Opstramning for kun 130 kr. 

Træningstider er 
Ungdom: onsdag kl. 16-17:30, dog de kan ændres undervejs 
efter behov. 
60+:  onsdag kl. 9-10
Senior Herre:  mandag 19-20 og onsdag 18-22

mvh
Badminton udvalget



Ny trøjesponsor
Ny trøjesponsor til 60+ badminton

Så er 60+ startet op på badmintonsæsonen. Der spilles hver 
onsdag kl. 9-10. Vi forventer også i denne sæson at deltage i 
3 stævner. Til disse stævner har alle de deltagende hold ens 
trøjer på. Derfor er vi glade for at Lindy har skaffet os trøjer 
fra Bilsyn Ulsted. Sponsoren kunne desværre ikke tilstede 
da billedet skulle tages, men på billedet ses alle, der deltog i 
sæsonstarten.

 Med venlig hilsen
 Kaj Chr. Lauritsen



Peter Ingemann
Kulturarrangement

 i Ulsted Hallen
mandag, den 9/11-2015 kl. 19.30

Reservere allerede nu 
ovennævnte dato hvor vi 
vil få besøg af

Peter Ingemann
Til dem som ikke kender 
Peter Ingemann er han:

Vært på TV-2 programmet  
“Størst” , der besøger 
vedrens største 
bygningsværker og kigger 
nærmere på verdens 
største ingeniørkunst.
Han er født i 1973
Bosat i Ry
Han har tidligere været 
vært på det populære 

program “Hammerslag”
Han har selv arbejdet i en lufthavn.

Til efteråret fra omkring 6/10 til 24/11 sendes der 9 
nye programmer i “størst”

Med sin joviale og humoristiske tilgang har Peter Ingemann 



ramt plet i værtsrollen og seerne har taget vel i mod 
konceptet hvor der åbnes døre ind til oplevelser, som ellers 
ikke er alle forundt.

Peter har allerede 
løftet slører for, 
hvad en del af 
sendefladen bliver 
fyldt med og det er:

Oktoberfest i 
München.
Verdens største fly.
Rejse med den 
Transsibiriske 
Jernbane.
Panama-kanalen.
Det store 
hestevæddeløb. 
Royal Ascot.
Soul den meste teknologiske hovedstad.

Biletter til dette arrangement kan hentes i 
Sparekassen Vendsyssel Ulsted, Hals og Vester 
Hassing
fra mandag den 26/10-15, der er 4 biletter pr. person. 
Der er 400 biletter og de bliver delt ud efter først til 
mølle.

Dørene åbnes kl. 18.30

Arrangementet er i forening med Sparekassen 
Vendsyssel.

Ulsted Boldklub`s 
Aktivitetsudvalg



Håndbold i UB

Ungdoms-håndbold

U-10 pigerne starter med at træne igen tirsdag d. 22. 
september. De skal i år til at spille på den rigtige håndbold 
bane. Det glæder de sig til. Vi har snakket lidt med Gandrup/
Holtet om vi kan lave lidt samarbejde da der desværre ikke 
er så mange piger i Ulsted. Det håber vi lykkes.

U14-drengene er begyndt at træne igen. De har i år fået ny 
træner. Det er Ninna Michelle Mou Nielsen. Hun har Gitte 
Albrechtsen og Janni Toft til at hjælpe sig. De er startet 
med at træne om mandagen. Det kan være det bliver lavet 

Træningstider - håndbold
Hold Træningstid Første træning Træner

U10 - piger Tirsdag 22. september Anja og
(årgang 16.30-17.30  Tina
2007-2005)

U14 - drenge Mandag Er i gang - kom 
(årgang 18.00-19.00 bare i hallen
2004-2002)  Træningstiden Ninna
  kan blive
  ændret senere.

Damesenior Torsdag Er i gang - kom Gert
(årgang 1996 19.30-21.00 bare i hallen
og tidligere)

Hvis du har lyst til at have det sjovt med en håndbold, så kig 
op i hallen, når det er træning



SERIE 6

om når fodboldsæsonen slutter til oktober. De skal spille 
hjemmekampe om tirsdagen, når turneringen starter.

Damesenior-håndbold

Vi har igen i år et dameseniorhold, som spiller i serie 4. Gert 
Jensen er også træner i år.  Vi er begyndt at træne og der 
er allerede kommet flere nye spillere til klubben. Vi træner 
hver torsdag og så skal vi spille vores hjemmekampe om 
tirsdagen.
Vi glæder os til at byde alle både nye, unge og “gamle” 
spillerne velkomne – vi ses i Ulsted Hallen.

Med sportslig hilsen
Håndboldafdelingen i Ulsted Boldklub

(Anja tlf. 30 32 63 50 og Tina tlf. 51 42 79 88)

Foråret 2015 har været en lang optur for vores nye hold i 
serie 6.
Holdleder Daniel Bergman har været rundt i hele »Hals 
kommune« for at finde talenter til hans fremragende 
mandskab. I fællesskab med storsponsor TT Trading 
(Thomas Jokumsen) er der ligeledes gjort en kæmpe indsats 
for at sammenholdet på det sammenbragte hold kommer 
helt i top, så det kan afspejle sig i resultaterne ude på banen.
Holdet har imponeret i hele forårssæsonen med det ene 
gode resultat efter det andet. Her kan blandt andet nævnes 
2 uafgjorte kampe.
Denne præstation udmøntede sig i at holdet kvalificerede 
sig til de uofficielle mesterskaber i »Ringeste Seriehold i 
Jylland«. Holdet skulle spille i den fremragende nordjyske 
by Skallerup. Allerede her lærte holdet en vigtig lektie. Følg 
altid Mikael Simonsen. Han havde arrangeret en fantastisk 



tur omkring Skallerup, som bekendt er sådan et naturskønt 
område. Holdet mødte dog også frem i god tid (5 min før 
første kamp) til et stadion der på mange måder ligner Ulsted 
Stadion. Grønne plæner, et fint skur, en hal med tilhørende 
omklædningsrum samt rigeligt med væske og mad.
Efter en let omgang opvarmning startede turneringen. Efter 
3 spillede kampe, 2 clean sheets af Martin »Hvide« Jensen 
og en målscorer på 0-1 kunne holdet lade sig hylde som 
vinder af 3. pladsen. 
Efter en forfriskning (for at opretholde væskebalancen) 
skulle holdet endnu engang i aktion. Denne gang i 
Skallerups by-dyst, hvor disciplinerne var lidt mere til 
deres fordel. Da holdet er både tungt og ikke bange for 
nøgenhed, vandt de i sikker stil 2 ud af 5 konkurrencer. Først 
i tovtrækning, hvor Flemming »The Bommer« og Wassim 
Chaer endelig kunne bruge deres forcer (dog med et trykket 
ribben til følge for »The Bommer«). Herefter brillerede holdet 
endnu engang i endnu en disciplin. Længste tøjkæde, hvor 
der på kort tid stod 6 UB spillere All natural på stadion, af 
hensyn til familie og venner nævnes der her ikke navne. 
Selvom holdet udmærkede sig med 2 suveræne sejre, blev 
det i dysten kun til en samlet 3. plads (rygterne i byen går på 
at de klart blev bortdømt, af politiske grunde).
Efter spisning, hvor drikkevarer samt den helstegte pattegris 
blev betalt af Skallerup, kunne turen gå til storbyen Hjørring, 
hvor de fantastiske resultater blev fejret på behørig vis.

Ovenstående viser at man med initiativ, højt humør, 
fællesskab, en god holdleder, en fremragende sponsor og i 
det hele taget et fantastisk sammenhold, kan være sammen 
om et hold. Ikke nødvendigvis verdens bedste hold, men ét 
hold, hvor alle er stolte af at være en del af. 
På vegne af Ulsted Boldklub vil jeg sige tak for at i vil være 
en del af UB. 
Mikael K. Simonsen
Næstformand

PS. Holdet træner Onsdag 18.30. 



Fodboldudvalget
Fodbold Formand
Marc Madsen
Tlf: +45 26744558
Mail: 
marcmadsen_7@msm.com

Fodboldudvalgsmedlem
Kim “Göran” Andreasen
Tlf: +45 60225875
Mail: 
kimandreasen1@hotmail.com

Stadioninspektør
Michael Søndergaard Andreasen
Tlf: +45 60223830
Mail: 
michael_andreasen@hotmail.com



Kampfordeler
Peter Christensen
Tlf: +45 20874746
Mail: 
pic.ulsted@turbopost.dk

Fodboldudvalgsmedlem
Andreas Lindegaard Petersen
Tlf: N/A
Mail: 
alindegaard.petersen@hotmail.com

Fodboldudvalgsmedlem
Markus Loll
Tlf: N/A
Mail: 
markusloll@yahoo.dk

Fodboldudvalgsmedlem
Lars Hansen
Tlf: N/A
Mail: 
hansenbunch@mail.dk



Påskebal

Skærtorsdag 
den 24. marts 2016

Som noget nyt og som omtalt 
tidligere i Klubbladet vil vi prøve at 
holde et påskebal i Ulsted Hallen.
Håber på stor opbakning så vi kan 
prøve om ikke vi kan få denne fest til 
at blive en tradition i Ulsted.
Så tag allerede nu fast i naboer, 
venner, familie, arbejdskolleger m.m. 

og aftale i skal i hallen, så vi kan få en kanon fest.
Det ville også være oplagt at lave en firmafest denne aften.
I skrivende stund er vi blevet bevillet nogle penge fra 
Sparekassen Vendsyssel Fonden til musik, så det er vi i 
gang med at finde lige nu.
Oplægget til festen vil være  Spisning
     Levende Danse Musik
Så snart vi har navnet på musik på plads og evt mad så vil 
det blive offentlig gjort på UB`s hjemmeside og facebook
Så kom og bak om dette påskebal.
HUSK DER BIVER INGEN HØSTFEST I ÅR, pga 
Borgerforeninge og forsamlingshuset´s jubilæumsfest.
Har du spørgsmål kan de rettes til 
Gitte Poulsen mobil 30274425 mail: gpuls@live.dk
 Ulsted Bolldklub`s 
 aktivitetsudvalg



Livets gang i Ulsted gymnastik

0-1 år:
Jeg er kun 2 måneder, men allerede nu går jeg til gymnastik. 
Min mor kalder det godt nok “tumlestik” – men pyt med det, 
bare det er sjovt.
Vi bliver lagt på gulvet i lagner og så suser vi af sted. Eller – 
uha nu kommer jeg nok til at grine – men nogle gange kommer 
vi også i et badekar fyldt med bolde. Det kilder så dejligt, når 
man ligger der. Eller når de puster med sæbebobler, åh det er 
så flot at kigge på!
Jeg har hørt de voksne snakke om sanser, der bliver 
stimuleret. Motorisk træning. Og socialt samvær for både mor 
og barn. Jeg ved ikke hvad det er – men jeg elsker når jeg 
er til “tumlestik”. Og jeg var heldig, for næste år mangler der 
nemlig en træner, så der er det sammen med de store på 1år, 
man skal gå.

2-3 år:
Jeg har lært at gå nu – hold op verden er så stor! 
I dag skal jeg til gymnastik – det er sammen med min mor 
og far. Det er ikke altid, de er med begge to, nogle gange så 
skiftes de også.
Vi skal op på skolen, for det er i gymnastiksalen, det bliver 
holdt.
Vi starter med at synge en sang – jeg kender den ikke, men 
synger alligevel med – det får de voksne til også at synge 
med.
Så løber vi rundt i hele salen og leger. Vi hopper, kravler og 
løber. Igen snakker de voksne om sanser, der styrkes og 
at man udvikler sig meget. Jeg er ligeglad for jeg har lige 
prøvet at kravle helt op under loftet og så bare trillet ned af 
madrassen. Det er bare så sjovt!

3-4 år:
Jeg er til gymnastik igen. Denne gang skal min mor eller far 
prøve at blive uden for. Hvis de er med i salen skal de også 



lave gymnastik og hjælpe de andre børn. 
Vi leger stopdans – man skal godt nok være hurtig for at nå 
tilbage til måtten. Hov, nu kommer der flere tove ned fra loftet. 
Wee! Vi må svinge i dem ligesom Tarzan. 
Vi øver os også i at stå i kø – det er svært, når nu der er så 
mange sjove ting at prøve. Jeg har fået en drikkedunk og 
vi holder pause så der kan drikkes lidt. Jeg har lige åbnet 
døren ud til omklædningsrummet – skulle lige være sikker på 
at mor sad der endnu. Det gjorde hun. Hun snakker med de 
andre voksne. De snakker om, at børn udvikler sig meget i 
fællesskab og at vi så sunde og stærke ud. Pyt, jeg er ligeglad 
– bare jeg kan kommet til gymnastik og prøve nogle af de 
sjove ting, vi laver.

5-7 år:
Jeg er blevet 5 år nu. Og I dag skal jeg til gymnastik – mor er 
placeret i omklædnings rummet, men vi har også aftalt, at hun 
gerne lige må smutte lidt – bare hun fortæller det.
Det er vildt i salen. Der er høj musik og vi fræser af sted. Vi 
kører racerbiler eller er vilde dyr. Nogle gang skal vi være to 
sammen og så prøve at være en trillebør. Vi kravler til toppen 
i ribberne og smider aviser ned. Py man får varmen – drikke 
pause... Og så af sted igen. Vi tømmer redskabsrummet og 
bygger baner. Der kommer sved på panden og mit hjerte slår 
– mon det er det de voksne siger er så sundt?  
Nu er banen færdig – vi skal over, under, kravle og gå balance 
– det er bare mega sejt!

Jeg har set, at der også kommer andre end børn til 
gymnastik.
Nogle gange er det damer, der er i salen. Har hørt min mor 
kalder dem for “modne damer”. De laver godt nok mange 
forskellige ting. De bruger også redskaber, men det er mere 
elastikker og måtter. De hygger og griner meget –  tror det er 
noget af det, de voksne siger, som er så sundt.

Der er også far-gymnastik – det kalder de “motions herrer”.
Det er bare så sjovt – de svinger med armene og tager 
knæløft, så høje, at jeg er bange for de falder bagover. De 
laver rigtig mange ting og de får rørt deres kroppe – hov nu 



var det der igen, det der med sundhed og velvære... Gad vide 
om det er noget af det, de voksne mener når de snakker om 
motion??? 
 
Engang vi var oppe i gymnastik salen var der så varmt, at 
det næsten dampede. Jeg troede de kogte suppe, men mor 
sagde, at det er “cross fit” holdet, der træner. De giver den gas 
og presser sig selv rigtig meget. De bruger forskellig redskaber 
og boksebold. De intervaltræner og hæver fedtforbrændingen 
– hmm, nu kom det igen, det der med alt den sundhed, som 
de voksne snakker så meget om.

Jeg har også hørt de voksne snakke om sommergymnastik 
og idrætsmærke – men det har jeg ikke set – har bare hørt, at 
det er Niels Ole, der er med til det.

Ude i skolegården sjipper mange børn – det er fordi, de øver 
sig. De går nemlig til “Rope skipping”. Her sjipper man på 
mange forskellige måder og flere i samme reb.
Er du vild! De slår kolbøtte i rebet! De hopper i takt og efter 
musik. Hørte lige en voksen snakke om rytmesans, motorik 
og masser af motion.

Nu har jeg fortalt lidt om hvad der sker i gymnastiksalen 
– håber du selv vil komme forbi og se hvad de laver på de 
forskellige hold. 

Så kan du selv prøve – 
Det er sundhed og velvære!



Juletræsfest

Onsdag d. 16/12 kl. 17:00 til 19:00 
i skolens gymnastiksal

Så er det tid til Gymnastikafdelingens Juletræsfest som 
juleafslutning for alle vores børnehold 
(forældre/barn, børn 3-4 år, børn 5-7 år og vores sjippehold. )

Søskende er velkomne ifølge med forældre.

Der er juleunderholdning i form af 
juletræ, sang og musik. Mon ikke også 

julemanden kigger forbi 
Alle skal gerne medbringe et stk. (gerne hjemmelavet) 

julepynt til juletræet (minus glasting)

Glædelige julehilsner

Gymnastikudvalget, 
Instruktører,  
Hjælpeinstruktører



Ramsing Cup 2015
Afsted det gik på fodboldcamping. Weekenden i uge 31 blev 
af mange børn og forældre brugt i fodboldens tegn. Ramsing 
Cup er dog meget mere end fodbold, det handler nemlig i 
næsten lige så høj grad om hygge.
Ca. 120 spillere og trænere fordelt på 10 hold fra UB, GS/
VHG og Holtet drog til Spjald og Ramsing Cup. Herudover 
deltog en masse forældre og søskende fordelt i 40 telte/
campingvogne. Hele Spjald var fyldt med overnattende 
gæster og alle ledige græsplæner/marker var indrettet som 
campingplads.
Som forældre til børn som spiller på hold der hver især er 
sammenlægninger på kryds og tværs er det fantastisk at 
være en del af Ramsing Cup. Ikke alene mærker man fra 
første øjeblik at ALLE er velkomne og på campingpladsen 
bliver man hurtigt blandet på kryds og tværs af klubber, 
hold, alder osv. Vi lærte på den måde en helt masse familier 
at kende, hvilket jo kan fremme sammenholdet og dermed 
også samspillet på de mange sammenlagte hold “ude fra 
landet”. Godt nok var der “kun” to drenge hold der spillede 
med UB logo på trøjen, men det er værd at bemærke at der 
var Ulsted-piger på stort set alle af Holtets pige hold. Vi var 
derfor altid vidne til vigtige kampe med kendte ansigter og 
spillerne kunne nemt fornemme den store opbakning der 
altid var tilstede. At samles på denne måde giver virkelig 
optimisme i forhold til vores klubbers fremtidige samarbejde 
omkring børnene. 
Ramsing Cup har helt sikkert givet børn og forældre mange 
værdifulde relationer og det kan helt sikkert mærkes når vi er 
ude til kampe – snakken går som aldrig før 
I år var vi den 2 største delegation som deltog på Ramsing 
Cup, men vi håber dog  at flere hold vil med næste år, så vi 
kan blive den største.



Ann Batsberg (Silje på Holtets U10 pige hold og Buster på 
VUG U11 hold)  

VUG (VHG/Ulsted/Gandrup) U11 hold som fik en flot 3 plads 
ved Ramsing Cup

Holtet piger – Holtets U10 piger med røde trøjer (Line, 
Marie-Louise og Silje fra Ulsted)



UB’s ungdomsfodbold

Ulsted U6
Trænere: 
Andreas Vadsholt og 
Morten Jørgensen
Spillere: Ella Engvad 
Krogshave, Jonathan Jensen, Carmen Engvad Krogshave, 
Bertel Højen, Kristian Simonsen, Liva Sørensen, Frederik 
Haslund Christensen, Daniel og Oscar

Ulsted U8 Drenge C
Trænere: Lars Hansen, Andreas Lindegaard og Markus Loll
Spillere: Nicklas Loll, Linus Batsberg Jokumsen, Tobias 
Larsen, Gustav Fiedler, Lucas Sindholt Sørensen, Benjamin 
Olesen, William Alcayde Larsen og Ralf Sørensen.



Ulsted U9 Drenge B
Trænere: Michael 
Thimm og Morten 
Jørgensen
Spillere: Nicolai Thomas Jørgensen, Kevin Andersen, Victor 
Larsen, Mikkel Jensen, Lasse Klitgaard, Frederik Thimm, 
Jonatan Simonsen, Jonas Toft Jensen, Peter Overgaard, 
Malthe Bigum Jensen, Kristinna Toft Petersen og Trine Lentz 
Nissum

Ulsted U10 Drenge 
og Drenge C
Trænere: Martin 
Dahl og Morten 
Vægter
Spillere: Mark 
Rosenkrantz Vægter, Magnus Christensen, Tobias Bøgh 
Jensen, Simon Michaelsen, Christian Buus Aagaard, 
Mathias Frandsen, Mikkel Hansen, Christian Overgaard, 
Lucas Kristiansen Hove, Malte Sonne, Kristoffer Jørgensen, 
Frode Dahl og Sebastian Dahl.



VUG 11 Drenge C
Træner: Christian 
Rasmussen
Spillere: Magnus 
Thor Rasmussen 
og Buster Jonstrup 
Batsberg

VUG U13 Drenge Mester og Drenge 2
Trænere: Kristian Skovsboel Jensen
Spillere: Christoffer Ulv Rasmussen, Noah 
Malthe Johansen, Joey Alkrevst, Victor Batsberg 
Jokumsen, Mathias Vægter, Tobias Langgaard 
og Martin Hjelm.



Sponsorcykelløb
Sponsorcykelløb lørdag den 13. juni 2015

Vi vil hermed bringe et kæmpe tak til:

Lindy Jensen, Rose A Larsen, Christian A Larsen, 
Thomas Vægter, Carl-Christian L Fiedler, Anette Fiedler 
Sigh, Marc Madsen, Knud Schioldan, Bente Tyrrel, Jørn 
Vægter og Christian Aabæk.

Som cyklede 
næsten 30.000,- 
ind til Ulsted 
Boldklub`s 
Ungdom, i gjorde 
et stort stykke 

arbejde både på cyklen men 
også med at finde sponsorer.



Men den største tak er vi 
nød til at sende til Lindy 
som alene kørte 11.000 ind 
fordelt på 50 sponsorer 
super flot.

Samtidig har vi også fået 
at vide vi må sige farvel 
til Lindy da det var hans 
sidste cykelløb han kørte 
i år. Det er vi selvfølgelig 
meget kede af, men vi 
forstår og respekter helt og 

holdent dit valg, men vi vil komme til at savne dig og dit 
dejlige humør.

Men vi håber du stadig kigger op næste år enten som 
hepper eller måske som omgangstæller, men det 
snakker vi lige om til den tid.

Men tusind tak for den indsats du har gjort gennem 
rigtig mange år både med at finde sponsore men også 
med hjælpen  med  at indkassere pengene.

Held og lykke til dig og Ruth i årene fremover.

Ulsted Boldklubs 
Aktivitetsudvalg


