
   

 

 

  
 

Leder & Musik (side 3) 

Bakken & Fangerne i Klub Vest (side 4 & 5) 

MTB hold og Rollespil (side 6 & 7) 

Månedsprogram (side 8 & 9) 

Hverdagen i klubberne (side 10-15) 
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Klub Vest / Rønnen Nyt er FK/UK Klub 
Vest & FK Rønnens månedlige med-
lemsblad.  
 
Bladet udkommer omkring den første i 
hver måned, dog ikke i juli måned. 
 
 

Ture: 
Vi skal gøre opmærksom på, at man først 
er sikker på en plads på vores ture, når 
man har betalt. Det er derfor ikke tilladt 
at skrive sig på plakaterne, hvis man ikke 
har betalt for de ture man ønsker at del-
tage i. Med andre ord kan man ikke re-
servere pladser på hverdagsture og an-
dre arrangementer. 
Tilmelding annonceres til bestemt dato 
og tidspunkt. 
Hvis interessen for at komme med på 
weekend-/ugeture er større end der er 
pladser, er der lodtrækning om pladserne 
umiddelbart efter tilmeldingstidspunktet. 

 
 

Redaktion: 
Klub Vest/Rønnens medarbejdere og til 
tider medlemmer. 
Evt. indhold til bladet, skal være redakti-
onen i hænde senest d. 20. i måneden. 
Redaktør: Mie Frederiksen.  
 

Udgiver: 
FK/UK Klub Vest/FK Rønnen 
Søparken 3 
3450 Allerød 

 

Tryk: 
Oplag: ca. 50 eksemplarer på print. Des-
uden sendes bladet ud via Skoleintra og 
vores hjemmeside: kluballeroed.dk 

Kontakt: 
Klub Vest:  48177921 
Leder, Ole:   20586009 
Afd. Leder: Henrik: 20586010 
 

 

Hjemmeside: www.kluballeroed.dk 
Mailadresse: kluballeroed@alleroed.dk 
  

Formand for forældrebestyrelsen:  
Tine Sværdborg.  
 

Adresse: 
FK/UK Klub Vest 
Søparken 3 
3450 Allerød 

Kontakt: 
Rønnen:  48177958 
Leder, Ole:   20586009 
Afd. Leder: Morten F.: 20586011 
 
 

Hjemmeside: www.kluballeroed.dk 
Mailadresse: kluballeroed@alleroed.dk 
 

Formand for forældrebestyrelsen: 
Tine Sværdborg  
 

Adresse: 
FK Rønnen 
Ligustervangen 81 
3450 Allerød 
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Velkommen tilbage efter en forhåbentlig 
god sjov, hyggelig, afslappende og dejlig 
sommerferie. 
Klubsæsonen 20/21 har været markant 
anderledes end forventet, men vi ser 
fremad fuld af optimisme og glæder os til 
en lidt mere normal klub hverdag, med 
masser af ture ud af huset. Vi går stort set 
tilbage til de gamle åbningstider som var 
før Covid-19.  
Se venligst bagsiden af bladet eller tjek 
vores hjemmeside www.kluballeroed.dk 
som har fået en kæmpe opgradering. Er 
der noget i mangler eller som driller på 
hjemmesiden, så skriv venligst til os på  
kluballeroed@alleroed.dk  
Vi fastholder at børn og voksne skal va-
ske hænder når de kommer i klubben og 
at der bliver sprittet af og gjort ekstra 
rent.  
Vores betalings og ind krydsnings system 
EasyKom er kommet godt i gang, men vi 
vil gerne have de sidste med. I kan opret-
te Jer på følgende link 
https://kluballeroed.easykom.net/email 
 
Eller gå ind på vores hjemmeside 
www.kluballeroed.dk og tryk på linket. 
Driller det, så skriv en mail til  
kluballeroed@alleroed.dk så får vi det 
løst sammen. 
Det vil være en stor hjælp hvis alle nye 
og gamle brugere af EasyKom opdaterer 
telefon numre på børn og forældre. 
Vi glæder os til endnu en klubsæson med 
et væld af aktiviteter og ture i såvel Dan-
mark som udlandet. 
  Ole 

Hej alle i skønne musik glade mennesker! 
Så er det endelig tid til at vi igen kan åb-
ne i Klub Allerøds Musik, Studio A og 
greenscreenr um for alle medlemmer. 
 
Vi har åben i musik og Studio A hver dag 
fra 13.00-17.00 for 3.-6. klasse.  
 
Tirsdag aften for: 
4.-9. klasse fra kl. 17.00-22.00 
 
Torsdag aften for: 
7. kl og UK fra kl. 17.00-22.00 
 

 
POP - KOR 

 
Efter sommerferien starter vi igen op for 
POP - KOR! 
 
Hver tirsdag fra kl. 16.00-18.00 i Studio 
A. Studio A ligger i Klub Vest i spejl-
rummet. Husk der er mulighed for at spi-
se medlemsmiddag kl. 18.00, det koster 
kun 20 kr.  
 
Du tilmelder dig hos Marcel i Klub Vest, 
ellers kan i ringe på tlf: 21447289.  
 
Husk at hvis man tilmelder sig, forventer 
vi at du kommer hver gang. Da POP-
KOR er en noget vi er fælles om, og det 
er svært at synge kor hvis halvdelen ikke 
dukker op.   

 
Vi glæder os til at se jer! 

Marcel & Thomas 

https://kluballeroed.easykom.net/email
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Så skal vi en tur til Bakken i Dyrehaven. 
Vi kan tilbyde jer at komme afsted med 
Klub Allerød til kun 100 kr. inklusiv 
transport og turpas.  
 
For at få turen til denne lave pris, skal vi 
kende antallet af tilmeldte på forhånd. 
 
Du skal derfor være tilmeldt senest fre-
dag d. 27. august. Prisen efter d. 27. au-
gust er 150 kr. Så se at få fat i vennerne 
og lav en aftale med dem... 

Tirsdag d. 7. sep. (Rønnen) 
Onsdag d. 8. sep. (Klub Vest)  

Afgang: kl. 15.00 
Hjemme: ca. kl. 21.00 

Pris: 100 kr. 
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Det er gratis at deltage, men I skal skrive 
jer på plakaten på opslagstavlen og huske 
at få en infoseddel med hjem. 
 
Det første hold plejer vi at kunne sende af 
sted allerede ca. kl. 14.00, og så går det 
ellers derud af med resten af holdene, 
som sendes afsted med 10-15 min. mel-
lemrum, så vi ikke klumper sammen ved 
de forskellige opgaver. 
 
Det meste foregår udendørs, så vi håber 
naturligvis på solskin den dag. 
 
Det bliver tirsdag d. 31. august og vi går i 
gang lige så snart I er parate. 
Der er præmieoverrækkelse ca. 17.00. 
 
Er I i tvivl om noget, så kontakt en vok-
sen. Husk badetøj!  

 
 

Vi har en tradition her i klubben, hvor vi 
en gang om året lukker alle normale akti-
viteter ned og leger fangerne i Klub Vest 
en hel dag. 
Det er en leg, hvor man er 4 på et hold, 
som så skal løse 10 opgaver af forskellig 
art. Og opgaverne er hemmelige... 
 
Nogle af jer har måske set ”Fangerne på 
fortet” på TV3, og vores leg er inspireret 
af denne udsendelse. 
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Klub Allerød MTB sæson 2021 efterår.  
- Opstart mandag d. 23. august.  

 

I skal blot møde op i Jeres klub og være klar kl. 14.00.  

  

Vil du være med? Det eneste der kræves er en mountainbike og en hjelm. Vi 
kører primært på mtb-sporene i Tokkekøb Hegn og Allerød omegn. Lyder det 
fristende? Så kig forbi din klub og tilmeld dig. Vi laver ture ud af kommunen 1 
gang om måneden. Her tager vi bl.a. til Rude Skov & Harreskoven, Hillerød 
hvor der ligger en fed pump-track bane. Vi har pt begrænset plads på vores ture 
ud af kommunen, og her skal I tilmelde Jer via EasyKom.  

 

Her har vi har fokus på:  

 Blive bedre til at køre på MTB spor 

 Sikker på cyklen 

 Orientering  

 Tricks på cyklen 

 Fart og sikkerhed 

 

Vi kører hver mandag  

mellem kl. 14.00 - 16.30 

 

 

Kasper, Klub Skakten & Lasse Klub Rønnen 
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Hej alle sammen! 
Vi skal i gang igen med vores elskede 
rollespil! Nu er det jo længe siden sidst, 
på grund af Corona, så første gang holder 
vi en briefing, hvor i også kan stille 
spørgsmål.  
 
Hvor det bliver spændende, hvad der skal 
foregå. Som nogen af jer ved, er ingen 
sæson den samme. Husk at få tjekket op 
på din karakter, så du er klar!  
 
Vi spiller disse dage: 
 
Tirsdag d.  17. august 
Tirsdag d.  24. august 
 
Vi glæder os til at se jer alle sammen til 
rollespil. 
 

Christian og Lennarth 
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Uge 31: 

Mandag d. 2. Sommerferielukket i Rønnen - Klub Vest har åbent kl. 09.00-17.00 

Tirsdag d. 3. Sommerferielukket i Rønnen - Klub Vest har åbent kl. 09.00-17.00 

Onsdag d. 4. Sommerferielukket i Rønnen - Klub Vest har åbent kl. 09.00-17.00 

Torsdag d. 5. Sommerferielukket i Rønnen - Klub Vest har åbent kl. 09.00-17.00 

Fredag d. 6. Sommerferielukket i Rønnen - Klub Vest har åbent kl. 09.00-17.00 

Uge 32: 

Mandag d. 9. Rønnen har åbent kl. 9.00-17.00  

Tirsdag d. 10. Rønnen har åbent kl. 9.00-17.00  

Onsdag d. 11. Medlemsmiddag kl. 18.00 / Turnering i NetCaféen / Poolen er åben / Hobby er åben  

Torsdag d. 12. Ridning / Sport i salen / Poolen er åben / Hobby er åben  

Fredag d. 13. Bagning / Poolen er åben / Hobby er åben  

Uge 33: 

Mandag d. 16. Sport i salen / Poolen er åben / Tie-dye i hobby 

Tirsdag d. 17. Sport i salen / Poolen er åben / Rollespil / Skaterskole / Tie-dye i hobby 

Onsdag d. 18. Medlemsmiddag kl. 18.00 / Turnering i NetCaféen / Poolen er åben / Tie-dye i hobby 

Torsdag d. 19. Ridning / Sport i salen / Poolen er åben / Tie-dye i hobby 

Fredag d. 20. Bagning / Fodboldturnering i salen / Poolen er åben / Tie-dye i hobby 

Uge 34: 

Mandag d. 23. Mtb hold / Dartturnering i stuen / Sport i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 

Tirsdag d. 24. Sport i salen / Poolen er åben / Rollespil / Skaterskole / Strandsten i hobby 

Onsdag d. 25. Medlemsmiddag kl. 18.00 / Turnering i NetCaféen / Sport i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 

Torsdag d. 26. Ridning / Sport i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 

Fredag d. 27. Bagning / Englænder & Billard turnering i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 

Uge 35: 

Mandag d. 30. Mtb hold / Dartturnering i stuen / Sport i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 

Tirsdag d. 31. Fangerne i Klub Vest / Sport i salen / Poolen er åben / Skaterskole / Strandsten i hobby 

Onsdag d. 1/9 Medlemsmiddag kl. 18.00 / Turnering i NetCaféen / Sport i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 

Torsdag d. 2/9 Ridning / Sport i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 

Fredag d. 3/9 Bagning / Firlænder & Billard turnering i salen / Poolen er åben / Strandsten i hobby 
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Uge 31: 

Mandag d. 2. Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Tirsdag d. 3. Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Onsdag d. 4. Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Torsdag d. 5. Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00 

Fredag d. 6. Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Uge 32: 

Mandag d. 9. Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Tirsdag d. 10. Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Onsdag d. 11. Sport i salen / Bagning / Musik er åben / Mosaik i hobby /  

Torsdag d. 12. Sport i salen / Ridning / Musik er åben / Mosaik i hobby 

Fredag d. 13. Sport i salen / Musik er åben / Mosaik i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Uge 33: 

Mandag d. 16. Sport i salen / Mtb hold / Musik er åben / Mosaik i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Tirsdag d. 17. Sport i salen / Medlemsmiddag kl. 18.00 / Rollespil / Musik er åben / Mosaik i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Onsdag d. 18. Sport i salen / Bagning / Musik er åben / Mosaik i hobby 

Torsdag d. 19. Sport i salen / Ridning / Musik er åben / Mosaik i hobby 

Fredag d. 20. Sport i salen / Musik er åben / Mosaik i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Uge 34: 

Mandag d. 23. Sport i salen / Mtb hold / Musik er åben / Papmaché i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Tirsdag d. 24. Sport i salen / Medlemsmiddag kl. 18.00 / Rollespil / Musik er åben / Papmaché i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Onsdag d. 25. Sport i salen / Bagning / Musik er åben / Papmaché i hobby 

Torsdag d. 26. Sport i salen / Ridning / Musik er åben / Papmaché i hobby 

Fredag d. 27. Sport i salen / Musik er åben / Papmaché i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Uge 35: 

Mandag d. 30. Sport i salen / Mtb hold / Musik er åben / Papmaché i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Tirsdag d. 31. Fangerne i Klub Vest / Medlemsmiddag kl. 18.00 / Musik er åben / Papmaché i hobby / Roblox-våben i værkstedet 

Onsdag d. 1/9 Sport i salen / Bagning / Musik er åben / Papmaché i hobby 

Torsdag d. 2/9 Sport i salen / Ridning / Musik er åben / Papmaché i hobby 

Fredag d. 3/9 Sport i salen / Musik er åben / Papmaché i hobby / Roblox-våben i værkstedet 
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Hver uge holder vi medlemsmiddag. Det 
koster 20 kr. at spise med.  
 
 

Tirsdag d. 17/8: 
Boller i karry 
 
Tirsdag d. 24/8: 
Burger 
 

Tirsdag d. 31/8: 

Pasta med kødsovs 

Husk at du altid har mulighed for at lappe 
din cykel eller få strammet kæden ganske 
gratis.  

 

Velkommen tilbage i værkstedet i Klub 
Vest. 
  
Vi laver ”Roblox-våben” i værkstedet, så 
kom over og lav et sejt våben :-) Værk-
stedet har åbent mandag, tirsdag og fre-
dag 

 Henrich & Lennarth 
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Hej alle sammen! 
 
Hver onsdag bliver der bagt i Klub Vest, 
så hvis I har nogle gode idéer til, hvad vi 
kan bage, så kom og fortæl det til os eller 
brug forslagskassen! 
  

Sine  

Velkommen tilbage, håber i alle har haft 
en fantastisk sommerferie. 

Uge 31: 

I denne uge har klubben åben 9-17 

Uge 32 & 33: 

I de næste 2 uger skal vi prøve at lave 
mosaik, som kan ende ud i nogle fine 

havekugler, bordskånere eller et navne-
skilt til døren. 

 

Uge 34 & 35: 

Nu skal vi være meget kreative, vi skal 
nemlig lave papmache. Evt. vores ynd-

lingsdyr. 

Vi ses i hobby! 

Lotte & Malene 
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Desværre er de seneste to ”sæsoner” med 
vores legendariske ranglister blevet spo-
leret, og det er vi utrolig kede af. Det 
betyder, at vi skal starte det hele op igen, 
da mange af jer ikke rigtigt kender turne-
ringskonceptet i dart, billard og firlænder 
rangliste. 
Det gør vi selvfølgelig hellere end gerne, 
og vi ser frem til et vinterhalvår, hvor vi, 
forhåbentlig, kan spille i 5-6 måneder 
hver uge uden afbrydelser, som tilfældet 
har været i de seneste to sæsoner. 
I ugerne op til vi starter ranglisterne, vil 
vi lave ugentlige turneringer i dart, billard 
og firlænder for alle interesserede. 
 

Asger,  Emil & Morten F. 

Hej alle sammen.  
 
Hver tirsdag i Rønnen fra kl. 14.00 til kl. 
17.00 har du muligheden for at lære 
tricks som – Ollie, Kickflip, Heelflip, 
Shuvit og meget andet.  
 
Vi øver også balance og nemme tricks på 
boardet som alle kan lære.  
Har du lyst til at være med? 
 
Medbring dit skateboard, (vi har måske et 
du kan låne) din hjelm og mød os i Røn-
nen efter skole.  
 
Vi slutter med at stå imellem kl. 16.00 og 
17.00.  
 
Glæder mig til at se jer alle sammen!   
 

Lasse 
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Selvom vi har skrevet det mange gange 
før, så husk at låse din cykel, når du kom-
mer i klubben. Det glemmer alt for man-
ge af jer hver eneste dag... 

Desværre blev vi ofte forhindret i at lave 
Skøre Rekorder inden sommerferien, 
men jeg håber bestemt vi kan få startet 
det hele op igen i slutningen af august og 
henover efteråret, hvor vi begynder at gå 
lidt mere indendørs... 
 
Kort fortalt går det ud på, at lave rekor-
der i hvad som helst, og gør man dette, 
kommer man i Rønnens Rekordbog 
2020, som ligger på bordet inde i stuen. 
Vi har lavet rekorder siden 2002, så må-
ske du har ældre søskende der er med i 
en af Rønnens mange rekordbøger? 
 
Jeg sætter de Skøre Rekorder på pro-
grammet fremadrettet, og så ser vi hvilke 
dage I har lyst til at lave dem. Som ud-
gangspunkt er de muligt at alle dage i 
ugen, og I skal endelig komme og hive 
fat i mig, hvis I har fået nogle gode ideer 
til skøre rekorder, som I absolut synes vi 
skal have med i vores 2021 rekordbog. 
 

Morten F. 

Jeg sætter også gang i bolchekogeriet i 
august måned, og laver det på udvalgte 
dage, og prøver at fordele sol og vind 
nogenlunde lige. 
 

Nanna 
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Hvem er klubbens bedste 
Fortnite spiller?? 

 
Er du en haj til Fortnite, og elsker du en 
god turnering, så skal du komme i Røn-
nen om onsdagen.  
 
Jeg laver en fed solo-turnering med rang-
liste, pointtavle og præmier til ugens 
samt månedens spiller.  
 

Kom og vær med hver onsdag. 
 

Lasse 

 

Hver uge holder vi medlemsmiddag. Det 
koster 20 kr. at spise med.  
 
Onsdag d. 11/8: 
Mexicansk pandekager 
 

Onsdag d. 18/8: 
Boller i karry 
 
Onsdag d. 25/8: 
Burger 
 

Onsdag d. 1/9: 

Pasta med kødsovs 

Mathias 
 

 

Vi starter på en frisk i august måned. 
Poolen lukker ned pr. 1. september. 
 

 Man skal klæde om og vaske sig i 
omklædningsrummet - dette må 
ikke gøres hjemmefra. 

 I tidsrummet kl. 13.00-14.30, altså 
i Rønnens badetid, er det Rønnen 
voksne som står for at agere bade-
vagter, og denne badetid har ikke 
noget med selve Rønneholtparken 
at gøre. 

 Rønneholtparkens Grundejerfor-
ening åbner poolen fra kl. 15.00, 
og dette har Fritidsklubben Røn-
nen ikke noget med at gøre. Klub-
ben stiller IKKE med en badevagt 
efter kl. 14.30. 

 
Morten F. 
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Velkommen tilbage fra sommerferie, 
håber I har haft det dejligt. 
 

Uge 32: 

Vi starter stille op igen i denne uge. 

Uge 33: 

I denne uge kan du male tie-dye på for-
klæder. 

Pris: 25 kr. 

Uge 34 & 35: 

Vi har fundet nogle flotte sten på stran-
den, dem skal vi dekorere. Det kan være 

dyr eller hvad vi nu finder på. 

Pris fra 2 kr. 

Vi ses i hobby! 

Lone & Lise 
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Juli måned er kontingentfri da klubben 
har lukket hele måneden. 
 

Ved udmeldelse af klubben, skal I benyt-
te jer af Allerød Kommunes hjemmeside. 
Benyt venligst dette link til ind- og 
udmeldelse af klubtilbud: 

 
https://pladsanvisning.alleroed.dk/
alleroedpub/login.htm 

Kontingentet udgør i 2021 følgende: 
 
 

4.-6. kl.:  254 kr. 
7. kl. og UK: 75 kr. 
 

 
 

. 
Alle indbetalinger foretages via Easy-
kom. 
 
 
Følg nedenstående link:  
https://www.kluballeroed.dk/easykom 

Rønnen 
Åbningstider: 

 
 

Mandag: 13.00-18.00 
 

Tirsdag: 13.00-18.00 
 

Onsdag: 13.00-21.00 
 

Torsdag:  13.00-17.00 
 

Fredag: 13.00-17.00 
 
 

Klub Vest 
Åbningstider: 

 

3.-7. klasse 
 

Mandag: 13.00-18.00 
 

Tirsdag: 13.00-21.00 
 

Onsdag: 13.00-18.00 
 

Torsdag:  13.00-18.00 
 

Fredag: 13.00-17.00 
 

7. klasse + UK 
 

MANDAG: 17.00-22.00 
Tirsdag: 17.00-22.00 
Torsdag: 17.00-22.00 

 
 
 

 

https://pladsanvisning.alleroed.dk/alleroedpub/login.htm
https://pladsanvisning.alleroed.dk/alleroedpub/login.htm

