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Klubbladet                                     
 
FK73 har et klubblad som udkommer 4 gange om året.  Det er altid 
i Februar måned – Maj måned – August måned – November måned. 
Bladet har eksisteret siden 1980. 
 
Klubbladet har en lille redaktion – som består af 3-4 personer. 
 
Deadline er altid senest d. 1 i hver af de måneder hvor bladet 
udkommer.  
 
Men det er udvalgene og sportsudøverne m.fl. som skal komme 
med stof til klubbladet. Alle indslag er meget velkomne. Det kan 
være et indslag fra håndboldafdelingen, som fortæller om hvordan 
sæsonen er gået. Eller Formanden for FK73, som skriver om stort og 
småt siden sidst. Eller forældrene til en af de små gymnaster som 
fortæller om hvor sjovt deres barn har haft det til gymnastik. 
Tommelfingerreglen er, at skriver man et indslag på computeren med 
skriftstørrelse 12, så giver ½ A4-side 1/1 side i klubbladet.  
 
Indslag kan afleveres håndskrevet, maskinskrevet eller via mail til 
en af redaktionens personer. Klubbladet vil helst selv redigere og 
opstille i kolonner mm. Billeder må meget gerne sendes med og 
FK73 råder jo over et digitalkamera som udvalgene gerne må låne. 
Kan rekvireres ved at kontakte Lars Dam Kähler. 
 
Desuden har Lokalrådet i Kragelund/Frederiksdal, købt sig plads i 
klubbladet. De har 4 sider med, som altid sidder i midten af 
klubbladet og disse sider er altid i en anden farve end hvid. 
 
Klubbladet bliver trykt hos: DIXIT i Them?? - Husk i øvrigt, at 
forsiden med den grønne farve altid bliver trykt op til et år af gangen 
og det sker i August måned. 
 
Klubbladet bliver husstands- omdelt med postvæsenet i Kragelund 
og Frederiksdal. Derudover bliver klubbladet sendt til medlemmer 
som bor uden for disse 2 byer, hvis ikke udvalgene på anden måde 
kan aflevere bladet til disse medlemmer. 
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Udgiften til postvæsenet er ikke så stor, så det kan ikke betale sig at 
få bladet omdelt ved frivillige hjælpere.  
Det regnskabsmæssige omkring klubbladet, bliver bogført sammen 
med regnskabet for Klubhuset. 
Mht. annoncer i klubbladet, så ligger den opgave hos 
Sponsorudvalget. 

 
 
 
Hjemmeside 
 
Foreningen er vel med på noderne, så selvfølgelig har FK73 sin egen 
hjemmeside. Adressen er: www.FK73.dk 
 
Webmaster er Lars Dam Kähler – og det er ham der har bygget den 
flotte hjemmeside op. Også her er man meget velkommen til at 
bidrage med billeder og historier fra diverse arrangementer i FK73-
regi. Desuden skal udvalgene være behjælpelig med at ajourføre alle 
oplysninger om trænere, træningstider, telefonnr. mm, så 
hjemmesiden er så opdateret som overhovedet muligt. Kontakt Lars 
Dam Kähler med ændringer, historier mm., så sørger han for det 
praktiske. 
 

 


