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FORMANDEN HAR ORDET

HANGARFESTEN blev afholdt i et nyt look, 
og det var en flot opstilling. Udvalget havde 
gjort meget ud af det, og efter min opfat-
telse blev de nye tiltag godt modtaget, dog 
var der for få lørdag aften. Det kan måske 
skyldes, at festen er flyttet frem, men det 
får vi at se næste gang. Udvalget har lo-
vet, at de vil gøre et nyt forsøg i 2010, dog 
skal der være flere til at hjælpe med selve 
afviklingen.

Uffe Christensen har valgt at holde en pau-
se fra foreningen, og det beklager vi. Uffe 
har gennem mange år ydet en stor indsats, 
og vi håber, at vi på et senere tidspunkt ser 
ham tilbage igen. Uffe skal have stor tak 
for indsatsen.

Hjemmesiden ALLESO.DK går i luften kort 
efter ferien, vi skal lige have lidt undervis-
ning i uge 33, og derefter skal den fungere. 
Jeg håber, at vi nu får en hjemmeside, som 
bliver opdateret til gavn for os alle, samt 
ikke mindst nye mulige medlemmer.

Vi har fremsendt vore ønsker til kommune-
plan 2011-2021 i samarbejde med Borger-
foreningen og arkitekt Isager. Vi håber, at  
vi med dette får gjort lokalområdet samt 
foreningen synlig i det store kommunale 
hus. (Når hjemmeside kører, vil der blive lagt 
et link ud til planen). 

Vi vil efter ferien i et samarbejde med skolen 
se på, hvilke muligheder vi har for fælles at 
udvikle samt udnytte området omkrig skolen 
til gavn for begge parter.

Det er så tiden, hvor det hele starter igen, 
og gulvet i hallen er blevet mellemslebet og 
lakket  - og tak til de frivillige, der mødte op 
i ferien for at gøre arbejdet. Det er dejligt at 
se, at mange fortsat vil give en hånd med.

Jeg tror og håber, at alle afdelinger nu har alt 
på plads - også med hensyn til ledere - og 
jeg ønsker derfor alle en god sæson.

BANKO skal også starte op igen, og der kan 
godt bruges et par hænder mere. Så er der 
ikke nogen, der kan afse tid hver 5. søndag 
til at give en hånd? Kontakt venligst en fra 
hovedbestyrelsen eller Svend Guldager.

Med sportslig hilsen
Claus Gomme Gommesen

JeG håber, at alle har haFt en God sommerFerie oG nu er 
klar til at taGe Fat iGen

blad nr. 4

deadline 25. oktober

udsendt 18. november

Indlæg	sendes	til	agf.kontaktlinsen@live.dk
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STØTTEAFDELINGEN

Festen foregik d. 6. og 7. juni og Allesø 
-hallen var pyntet op på en ny måde, som alle 
tog godt imod. Lørdag aften var der ca. 150 
voksne og ca. 40 unge, til spisning, hvor vi i år  
havde prøvet med buffet fra Fjordager 
Slagteren, man kunne, som altid selv have 
sin mad med, men der var over 90 %, som 
valgte buffet’en.  Musikken blev leveret 
af ”Greatest Hits” og underholdningen af 
standup komikeren Michael Staun. 

Der var mange ”nye” med for første gang, 
som synes det er rart og lære naboen at 
kende, mere end ”hej” ved hækken, det håber 
vi kan trække endnu flere med til næste år. 

Søndag blev en fantastisk dag, både vejr-
mæssigt og besøgs antallet. 
  Dagen startede med ”Tour de Allesø –  
Junior” cykelløb, hvor de unge mennesker 
kørte en halv time, de havde tegnet nogle 
sponsor kontrakter, med glade forældre,  
bedsteforældre, onkler, tanter, naboer, firma-
er og mange flere... det blev til ca. 10.000 kr.  
  Lige efter var der ”Tour de Allesø – Se-
nior”, de cyklede i en time og havde tegnet 
kontrakter for ca. 50.000 kr. Det er et re-
sultat vi kan være stolte af, vi skal så bare 
lige have pengene i kassen, men det plejer  
også at gå godt nok. I 2010 skal vi have 
nogle flere cykelryttere, både juniorer og 
seniorer, så håber vi, at der kommer flere 
kroner i kassen. HAR DU LYST OG ENERGI, 
så kontakt en fra HANGARFEST UDVALGET, 
allerede nu og bliv skrevet op til en cykeltur 
(det er d. 30. maj 2010)

I forbindelse med at cykelløbet sluttede, 
rullede Motorcykel klubben ”Extermina-
tors” ind på pladsen og de udstillede deres  

motorcykler. Det var sådan, at man kunne 
købe en billet til en tur på en af motorcyklerne  
(20 kr.) og de penge tilfaldt Allesø G.F.  
-TUSIND TAK FOR DET-

Inde i hallen åbnede Cafeen med ”hjem-
mebag fra nogle venlige damer” her fra 
lokalområdet. Det blev så stor en succes, 
at der var udsolgt på rekord tid, men så er 
vi så heldige at Mogens Dam, arbejder for  
Bager Bæk, og de sponsorerede 4 stk. 
Othello lagkager, så vi håber alle fik et styk-
ke kage. -TUSIND TAK FOR DET-

Musikken søndag eftermiddag blev leveret 
af ”JUKEBOKSEN” med Arly Jakobsen og 
Erik Festersen. Man kunne ønske et stykke 
musik fra en liste, mod et beløb, som tilfaldt 
Allesø G.F. -TUSIND TAK FOR DET-

Af boder kan vi nævne Øllykkehjul, Bazar-
bod, Blomstertombola, Bamsetombola, 
Hoppeborg, Ansigtsmaling og Sømbuk, 
som vi har haft tidligere, men nyt i år var 
Rodeotyren, hvor mange fik afprøvet deres  
færdigheder, nogle var ganske dygtige. 

  PS! Næste år laver vi igen Fiskedam-
men, men vi bliver nødt til, at forhøje 
prisen til 10 kr. pr. fisk.

Vi fik uddelt præmier til deltagere i cykel-
løbet, for længst kørte distance, i ungdom 
var det, Martin H. Pedersen, Jakob Kåre 
Hansen og Mads Hjærresen, af damer var 
det, Berit Madsen, Lena Højgaard Frederik-
sen og Kristina Nørgaard/Katrine Sunekær 
og af herrer var det, Hans Erik Rasmussen, 
Ivan Rostrøm og Knud Erik Pedersen.
  

hanGarFesten 2009
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STØTTEAFDELINGEN
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STØTTEAFDELINGEN

For flest indkørte sponsor kroner, Trav-
hestene (v/Michael Christensen, Thomas 
Dam, Rene ”Baby” Andersen, Bo ”Bomuld” 
Andreassen og Frederik Petersen) Bazar 
-pigerne (v/Lena H. Frederiksen, Lone  
Nielsen, Helle Kristiansen, Inge Højgaard 
og Susanne Andersen) og Bent Nielsen.

Så blev der trukket lod blandt alle dem,  
som havde tegnet sponsorkontrakter, hvor 
der blev uddelt mange præmier, men første 
præmien, en cykel, vandt Jette Sørensen, 
Spurvelundsvej.

Den nye bod ”Kapsel gæt”, hvor der var 4 
varekurve fra SPAR SØHUS, de tre til dem, 
som var tættest på, Sonja Larsen, Lone  
Hansen og Lone Nielsen, og en som blev 
trukket ud blandt alle gæt, det var Gunhild 
Guldager.

Det var fantastisk at se så mange gæster 
søndag eftermiddag og hvad der også var 
glædeligt, var at se alle de barne- og klap-
vogne, som vidner om, vi får mulighed for 
fremgang i Allesø G.F. For at styrke den 
fremgang, vil vi få brug for frivillige hjælpere 
i alle afdelinger.

Vi vil til slut lige sige TAK til nogle personer, 
som har ydet en indsats i forbindelse med 
Familie Hangarfesten 2009:

Udvalget: Niels Henrik ”Hinner” Nielsen, 
Lars T. Hansen, Lone Nielsen, Michael Hjær-
resen, Rasmus Maegaard, Uffe Christensen 
og Sven Åge Frederiksen

Kontoret: Nina Olesen, Conny Lundfald Han-
sen, Maybritt Rasmussen og andre tastere

Flag alleen og blomster container kørsel: 
Jytte & Ove ”Flowertrans” Pedersen

Spreakstalmeister: Keld Petersen

Græsslåning	 af	 vejgrøfter	 på	 Søhusvej: 
Erik Lohmann Rasmussen

Halværter: Jette Riis og Per Hviid Knudsen

Nu er der risiko for at glemme nogen, så her-
med er der en gardering, TAK til alle, som har 
hjulpet til i forbindelse med festen. TAK til 
alle, som sponsorerede til cykelløbet, både 
private og firmaer.

VI PLANLÆGGER NU FAMILIE HANGAR-
FESTEN	2010,	DET	BLIVER	D.	29.	OG	30.	
MAJ,	 SÅ	 VIL	 DU	 HAVE	 INDFLYDELSE	 PÅ	
UDFORMNINGEN	 AF	 FESTEN,	 SÅ	 MELD	
DIG	NU	ELLER	KOM	MED	FORSLAG.

Med venlig hilsen 
Allesø G.F.’s Støtteafdeling

sven åge
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Odense
Tømrerfirma ApS

Engblommen 13 · 5220 Odense SØ
www.odensetomrerfirma.dk

Michael Christensen
Tlf. 4050 0538 · Fax 6617 2280
E-mail: limi@engblommen.com

Claus Depping
Tlf. 2383 7777 · Fax 6597 6080

E-mail: claus@depping.dk
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skt. hans Festen 2009

Vejret var det bedste i mange år. Festen 
forgik på anlægget ved Petanque- og  
Tennis banerne, Allesø Gl. sportsplads. 

Der var opstillet telt, borde og stole, 2 store 
grill var også på plads. Der kom ca. 70 til spis-
ning, hvor man grillede den medbragte mad. 

Ved 21.00 tiden var der båltale ved  
Spurvelundskolens Skoleinspektør, Kirsten 
Folkersen og bålet blev tændt umiddel-
bart derefter. Inden da, havde der været 
en sand folkevandring fra Allesø og Næsby 
Hovedbroby, det var dejligt, at se så mange  
mennesker på pladsen.

Støtteafdelingen solgte chips, slikposer,  
sodavand, vin og fadøl fra Hancock. Vi brug-
te igen SPAR SØHUS til vore indkøb, hvor  
vi får en god service.

Her skal også lyde en TAK til nogle personer, 
som har ydet en indsats i forbindelse med 
arrangementet:

Telt og materiale til bålet: Ove ”Flower-
trans” Pedersen

Græsslåning af pladsen:  Evald Larsen

Opsætning	af	bålet:  Bent Lambertsen

Heksen	var	lavet	af: Else Mikkelsen

Strøm på pladsen: Keld Petersen

Samt TAK til alle, som i øvrigt har hjulpet os i 
Støtteafdelingen.

Med venlig hilsen
Allesø G.F.’s Støtteafdeling

sven åge

PS! Det er altså IKKE Else, som sidder på kosten.
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FODBOLD

 sikken en april måned vi har haft, lige noget 
for alle som elsker fodbold , i skrivende stund 
er det ikke til at få armene ned af bare glæde 
over den store tilgang der har været , først hos  
U7-U10 og nu også ikke mindre end  23 stk. 
U5-U6 ( pode spillere) det er jo næsten ikke 
til at forstå, godt nok havde vi da regnet 
med en vis tilgang nu når vores nye beboere 
i Næsbyhoved Broby er ved at få hverdagen 
til at fungere, men dette er bare en WOW 
super oplevelse...  

Vi afholdt den 5.4. et arrangement på  
terrassen ved klubhuset, dette var tænkt 
som en velkommen til alle nye i området, 
men desværre var der ikke rigtig opbakning 
fra disse, til   gengæld kom der en del lokale 
forbi og hjalp os af med de gratis pølser.

Så tilbage til fodbolden, det er med stor  
glæde at jeg kan sige at det er lykkedes 
endnu en gang at få ikke mindre end 4 
nye trænere til klubben, vi byder velkom-
men til Thomas, Ivan og Martin de er alle  
ungdomstrænere, det var lige det vi stod 
og manglede….

Den 4. træner er Allan Røes som skal træne 
Dame senior fra nu af og næste sæson,  
Allan er til dagligt  leder af KIWI  i Kirkendrup, 
og har tidligere trænet dame Junior i Dalum 
og Fjordager hjertelig velkommen til Allan. 

Det kan som en lille bemærkning nævnes 
at der er kommet væsentligt flere damer til 
på det sidste, så Allan regner med at de skal 
spille 11 mands efter sommerferien, det 
skal da også nævnes at damerne er kommet 
rigtigt godt fra start 1 x uafgjort og ikke 
mindre end 3 sejre i træk herefter, der skal 
også lyde en kæmpe tak til Thomas som 

sprang til i foråret som Dame træner da vi 
manglede det allermest..   
Super Thomas - TAK.

Herre seniors  trænersituation er endnu ikke 
afklaret , men jeg er overbevist om at det 
kommer meget snart, indtil da er det Kim, 
Sascha samt Banke der står for de to hold, 
Hs2 ligger p.t nr. 4   og  Hs3  ligger nr. 9.

Juniorerne ligger p.t som nr 3 , og her er Dion 
for nyligt kommet med som hjælpetræner, 
Jesper stopper til sommer , så her leder vi 
med stor iver efter en kvalificeret afløser. 
Velkommen til Dion.

Drengene U15  ligger på 2.pladsen med en 
flot målscore på 25-2 !!, dette skyldes ikke 
mindst den gode tilgang af nye spillere vi 
har haft hen over vinteren , velkommen til  8 
nye drenge!!

U13 ligger nr. 8 desværre har det ikke her 
lykkedes at tiltrække nye spillere , så går 
du rundt og er 12 eller 13 år så kom forbi   
Martin og Banke står klar… Tirsdag og  
Torsdag 17-18.00.

U6 – U 11  spiller i stævneform , det er lidt 
svært at følge med idet der ikke tælles point 
her, men ifølge trænerne ligger vi med helt 
fremme….. så bare klem på.

Som sidste år er Maria igen i gang med de 
helt små U5 spiller og ikke mindre end 15 af 
dem! , hun kunne godt bruge en hjælpende 
hånd og det samme gælder Jette der har U6 
alene, så går du rundt med lyst til at lege 
fodbold ind i disse små , så kontakt os ende-
ligt, det er kun én gang om ugen Mandag fra 
16.45 – 17.45…

Ja så blev det For alvor Godt veJr...
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NÆSBYVEJ 79 • 5270 ODENSE N • TLF. 66 18 14 90

KAYA’S PIZZARIA
Åben alle dage
kl. 15.00 - 22.00
Udbringning kl. 15.00 - 21.45

Denne	annonceplads	er	ledig

Jesper Nielsen
Malermester

66 18 31 21
40 33 92 02
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FODBOLD

Old Boys 70 og Super Masters (+50 år) 
kunne godt bruge lidt flere spillere har jeg 
hørt så er du mellem 38 - ???  så træner de 
mandag aften året rundt , alle er velkommen 
også hvis man bare vil ”prøve”.

Vi er her i gang med at skrabe de sidste  
spillere til Ramsing Cup som afvikles i  
weekenden 1+2 august i Spjald , det kniber 
lidt med at få de sidste spillere på plads , men 
mon ikke det lykkedes , det plejer det jo...

Det er igen lykkedes med stor hjælp fra  
forældre at skaffe de 2 sæt spillertøj vi 
manglede, der skal lyde en kæmpe tak fra 
bestyrelsen og ikke mindst fra trænerne 
til dem der har gjort dette muligt , billeder  
følger i næste nr. af kontaktlinsen…

Kontingent er blevet lidt forsinket og  
bliver for første gang omdelt direkte i post-
kassen, vi prøver at spare porto, så møder 
i en flink m/k med et girokort så tag godt 
imod dem..

Tak til alle der har hjulpet til i denne week-
end  ved FRAUGDE MC  flot arbejde, godt 
teamwork vi ses til efteråret. 

Til slut skal vi lige gøre opmærksom på 
at resultater kan ses på www.fbu.dbu.dk 
under rubrikken stillinger og resultater i  
vestre side.

Formand

kim kaare hansen



AG
F

ALLESØ

12 	 A l l e s ø 	 Gymnas t i k fo ren i ng 	 • 	 3 	 / 	 Augus t 	 2009

FODBOLD
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LIDT AF HVERT

Rammerne var sat til et par hyggelige 
familiedage i weekenden den 6.-7. juni, 
da Allesø Gymnastikforening, Støtte-
afdelingen havde indbudt til den årlige 
hangarfest.

Mange ods var imod, Grundlovsdagen, 
weekenden var flyttet til juni i stedet 
for september, og der var en spændende 
fodboldkamp i fjernsynet, men der kom 
mange glade mennesker lørdag aften. 
De forventningsfulde og feststemte  
gæster, nød alle godt af en lækker buffet 
fra Fjordager Slagteren. 

Underholdningen stod stand-up komiker, 
Michael Staun, for og han formåede med 
sin jordnære humor og sin musikalske  
tilgang til livet, at få rørt lattermusklerne 
hos alle de fremmødte. 

Herefter gik festen for alvor i gang, da 
bandet ”Greatest Hits” fik taget på den 
gamle Hangar til at hoppe med deres  
fortolkninger af kendte hits. 

Børnene hyggede sig i den store  
hoppeborg, mens forældrene dystede 
om at blive aftenens John Wayne på den  
vilde rodeo tyr. 

Søndag stod i den nordfynske cykel-
klassiker Tour de Allesøs tegn, da både 
13 børn og 22 voksne var med til at cykle 
over 60.000 kr. ind i sponsorindtægter til 
sportsforeningens afdelinger. 

Selv DR1 måtte lige runde Allesø og få 
et interview til aftenens nyheder med 
de lokale helte - par nr. 7. Håndbold  
afdelingen havde kørt flest penge ind ca. 
21.000 kr., stærkt forfulgt af Bazarpiger-
ne, ca. 13.000 kr. og derefter cykelløbets  
ældste deltager Bent Nielsen, 81 år, med i 
alt 5000 kr. Der var masser af præmier og 
hovedpræmien, som var en flot cykel, blev 
vundet af Jette Sørensen, Spurvelund.

I løbet af eftermiddagen blev blomster-
boden, Bazaren, rodeo tyren, sømblokken 
og øllykkehjulet flittigt besøgt. I cafeen 
blev der hurtigt udsolgt af de mange 
lækre hjemmebagte kager.

hanGar Fest i nye klæder!
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Post@odensemalerfirma.dk

albani.dk

Allesøhallen,
Stedet hvor mennesker mødes!
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LIDT AF HVERT

I forårets indendørs turnering, havde  
Allesø to hold med et i B og et i C rækken. 
Indendørstræningen (sep. - marts) foregår 
hver onsdag kl. 20.30-22.00. Det er dej-
ligt med den fremgang af spillere der har  
været, men nye spillere er selvfølgelig  
stadig velkommen. Vi er nu ca. 25 spillere.

Indendørstræningen sluttede da somme-
ren stod for døren, men det betød ikke at 
volleyball stoppede af den grund… Nej så 
er det bare tid til græs-volley. Det spiller 
vi på Spurvelundskolens anlæg onsdag 
kl. 19. Til disse sommertræninger har der 
været mellem 6-12 spillere. Regner det 
voldsomt aflyser vi. 

På holdet er vi efterhånden en noget 
blandet flok i alle aldersgrupper og  
måske derfor har vi det socialt rigtig godt 
sammen. Det gav sig også udslag i, at en 
græstræning blev flyttet til Bogense, 
hvor Christian har en “lille sommerhytte”. 
Så efter en god gang beachvolley og en 
tur i bølgen blå, gav han pizza på terras-
sen, mens vi kunne nyde solnedgangen i 
horisonten. Det var super hyggeligt.

Vel mødt til Volley i Allesø 
Bestyrelsen

tine

Mange benyttede også chancen til at  
prøve en tur på en af de flotte motor- 
cykler fra Exterminators MC, som udstil-
lede på pladsen. 

Vi vil gerne sige en kæmpe tak til alle 
sponsorer og de mange frivillige hjæl-
pere til arrangementet – uden jeres hjælp 
kunne det ikke lade sig gøre at stable alt 
dette på benene. 

Hangarudvalget 
Allesø Gymnastikforening

i skrivende stund er sæsonen 2009-2010 Godt i GanG...

VOLLEY

Lokale	musikere	ved	hangarfesten	2009...
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ADRESSELISTE

hovedbestyrelse Formand: Claus Gommesen, Valkendrupsgyden 45 65978294
Næstformand: Keld Petersen, Korsgade 21 65978586
Kasserer: Inge Højgaard, Kirkendruphaven 29 66183760
Sekretær: Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65978704
Samt formændene i de enkelte afdelinger

Petanque Formand: Gudmund Thingholm, Brobyvej 4 23459029
Næstformand: Alf Nielsen, Korsgade 23 65978068
Kasserer: Conny Häggman, Rørsangervej 11 65978152
Sekretær: Henning Nielsen, Broby Kirkevej 8 65978545
Best. Medl. Astrid Jensen, Korsgade 47 65978155

volleyball Formand: Jørgen Pedersen, Valkendrupsgyden 33 65978447
Kasserer: Dorthe Wewer, Munkemaen 3 66185550
Best. Medl. Sejda Salipahic, Bygmarksvej 45 65925548
Best. Medl. Fie Nielsen, Anderupvænget 70 66185875
Træner: Bjarne Jacobsen, Mindelundsvej 28 66108930

klubhus Formand: Willy Olesen, Broby Kirkevej 6 66181363
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588

Tonny Karlsen, Vestergaard 8 65978402
Klubhus: Spurvelundsvej 16 65978565

haludvalG Formand: Jens Andersen, Næsbyhave 41 66182293
Næstformand: Martin Gormsen, Valkendrupsgyden 23 65978630
Kasserer: Ove Pedersen, Bogensevej 405 65978340
Sekretær: Arne Andersen, Vestergaard 14 65978309

Ole Andreassen, Allesøvej 15 65978595
Bjarne Rasmussen, Valkendrupsgyden 71 65978101

Hallen tlf: Søhusvej 255 65978187
Hallen fax: 65978987

Fodbold old boys Formand: Gert H. Hansen, Baumgartensvej 14 66146645
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588
Sekretær: Poul Johansen, Valkendrupsgyden 121 65978446

hanGarudvalG Niels Henrik Nielsen 65978688
Lars Hansen 51943729
Lone Nielsen 65978508
Michael Hjæresen 65978704
Rasmus Maegaard 40361645
+ Støtteafdelingen SE SIDE 2

bladudvalG Kasserer: Poul Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25 29414025
Omdeling: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 65978561
Annoncer: Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21458002
Trykkeri: one2one, Ove Gjeddes Vej 11 66121121
Oplag: 1200 stk. 

halbestyrer: Per Hviid Knudsen 22193377
CaFeterie: (Hallen) V. Per Hviid Knudsen 65978187
håndbold: Formand: Niels-Erik Christensen, Søballevej 73 20900933

Næstformand: Jack Petersen, Kanefarten 18 22184383
Kasserer: Heidi Holm Madsen, Paulinevænget 40 22795202
Ungdomsform. Mona Petersen, Kanefarten 18 40633563

Helle Hoffstedt, Storkeløkken 6 50510262
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ADRESSELISTE

støtteaFd. Formand: Uffe Christensen, Chr. Lehns Vænge 39 b 65978848
Kasserer: Conny Lundfald, Bjergfyrvangen 19 30264616
Sekretær: Anders Ramskover, Allesø Norden 10 65978876

Susanne Andersen, Allesøvej 35 65978577
Svend Aage Frederiksen, Allesø Norden 3 65978694
Else Mikkelsen, Søballevej 29 65978435
Lykke Post, Allesøvej 28 65978860

badminton Formand: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 65978561
Næstformand: Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21458002
Kasserer: Poul-Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25 29414025
Sekr/Baneudlejn: Lone Nielsen, Odensegyden 17 65978508
Ung.formand: Helle Svaneberg, Overtvedvej 30 65978584
Breddeformand: Palle Fahlén, Storkeløkken 164 20249204
Turn.formand Rasmus Lange, Allesøvej 33 24494934

Fodbold Formand: Kim Kaare Hansen, Ålemarksgyden 155 22160851
Næstformand: Sascha Faust, Kirsebærvænget 7 28873301
Kasserer: Mathias Gommesen, Valkendrupsgyden 45 22843444
Seniorformand: Ole Hansen, Bogensevej 373 40208487

Brian Motzkus, Bogensevej 407 63946070
Gymnastik Formand: Tina Dahl, Vimmelsbæksløkken 29 60639238

Kasserer: Helle Vestergaard, Vimmelsbæksløkken 31 61784480
Kaj F. Larsen, Spurvelundsvej 9 65978255
Ole Halkjær, Allesø Norden 13 65978606
Bjarne Hollemann, Anneksvænget 37 65978425

tennis Formand: Jeremy Dean, Beldringevej 130 65978870
Kasserer: Susanne Jensen, Bladstrupvej 130 65955460

Peter Jensen,  Yrsavej 10 3.tv 66166068
Karen Bystrup, Holevænget 13 65941541
Benjamin Dean, Beldringevej 130 65978870
Klubhus 65978410

dilettant / Cabaret udvalG Formand: Conni Lundfald, Bjergfyrvangen 19 66187555
Sven Aage Frederiksen, Allesø Norden 3 65978694
Steen Stærke, Chr. Lehns Vænge 39 D 65978028
Judy Nørgaard, Allesøvej 130 65978535

dart Steen Stærke, Chr. Lehns Vænget 39 D 65978028
Inge Jørgensen, Broby Kirkevej 28 65978265
Anette Pedersen, Storkeløkken 69 31156116
Tonny Fisher, Storkeløkken 69 22314056
Kim Løvkvist, Tårupvej 20 23218967
Michael Rask, Thune Nielsensvej 28 22291744

hovedbestyrelse Formand: Claus Gommesen, Valkendrupsgyden 45 65978294
Næstformand: Keld Petersen, Korsgade 21 65978586
Kasserer: Inge Højgaard, Kirkendruphaven 29 66183760
Sekretær: Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65978704
Samt formændene i de enkelte afdelinger

Petanque Formand: Gudmund Thingholm, Brobyvej 4 23459029
Næstformand: Alf Nielsen, Korsgade 23 65978068
Kasserer: Conny Häggman, Rørsangervej 11 65978152
Sekretær: Henning Nielsen, Broby Kirkevej 8 65978545
Best. Medl. Astrid Jensen, Korsgade 47 65978155

volleyball Formand: Jørgen Pedersen, Valkendrupsgyden 33 65978447
Kasserer: Dorthe Wewer, Munkemaen 3 66185550
Best. Medl. Sejda Salipahic, Bygmarksvej 45 65925548
Best. Medl. Fie Nielsen, Anderupvænget 70 66185875
Træner: Bjarne Jacobsen, Mindelundsvej 28 66108930

klubhus Formand: Willy Olesen, Broby Kirkevej 6 66181363
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588

Tonny Karlsen, Vestergaard 8 65978402
Klubhus: Spurvelundsvej 16 65978565

haludvalG Formand: Jens Andersen, Næsbyhave 41 66182293
Næstformand: Martin Gormsen, Valkendrupsgyden 23 65978630
Kasserer: Ove Pedersen, Bogensevej 405 65978340
Sekretær: Arne Andersen, Vestergaard 14 65978309

Ole Andreassen, Allesøvej 15 65978595
Bjarne Rasmussen, Valkendrupsgyden 71 65978101

Hallen tlf: Søhusvej 255 65978187
Hallen fax: 65978987

Fodbold old boys Formand: Gert H. Hansen, Baumgartensvej 14 66146645
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588
Sekretær: Poul Johansen, Valkendrupsgyden 121 65978446

hanGarudvalG Niels Henrik Nielsen 65978688
Lars Hansen 51943729
Lone Nielsen 65978508
Michael Hjæresen 65978704
Rasmus Maegaard 40361645
+ Støtteafdelingen SE SIDE 2

bladudvalG Kasserer: Poul Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25 29414025
Omdeling: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 65978561
Annoncer: Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21458002
Trykkeri: one2one, Ove Gjeddes Vej 11 66121121
Oplag: 1200 stk. 

halbestyrer: Per Hviid Knudsen 22193377
CaFeterie: (Hallen) V. Per Hviid Knudsen 65978187
håndbold: Formand: Niels-Erik Christensen, Søballevej 73 20900933

Næstformand: Jack Petersen, Kanefarten 18 22184383
Kasserer: Heidi Holm Madsen, Paulinevænget 40 22795202
Ungdomsform. Mona Petersen, Kanefarten 18 40633563

Helle Hoffstedt, Storkeløkken 6 50510262
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Pantheonsgade 3A · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 40 41
Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk



GYMNASTIK

navn adresse teleFon mail

Formand Tina Dahl
Vimmelbæksløkken 29, 
5270 Odense N

53389430 tina_dahl_1@hotmail .com

kasserer Helle Vestergaard
Vimmelbæksløkken 31, 
5270 Odense N

61784480 vester@hus.dk

bestyrelsesmedlem Kaj F. Larsen
Spurvelundsvej 9, 
5270 Odense N

65978255 herkaj larsen@webspeed.dk

bestyrelsesmedlem Bjarne Hollemann
Anneksvænget 37, 
5270 Odense N

64978425 b.hol lemann@webspeed.dk

bestyrelsesmedlem Ole Halkjær
Allesø Norden 13, 
5270 Odense N

65978716 ohn@post.tele.dk

hJemnmeside Hanne Belza
Anneksvænget 27, 
5270 Odense N

65978716 belza@sol .dk

sPrinG Maria Nygaard Larsen
Bogensevej 381, 
5270 Odense N

61719912 mariasunivers@yahoo.dk

sPrinG Marlene Belza
Anneksvænget 27, 
5270 Odense N

24233522 molly660@hotmail .com

hJælPetræner sPrinG Maj Nygaard
Kochsgade 79, 2. th., 
5000 Odense C

61608425 ti lmaj@gmail .com

mave/baller/lår Tove Sørensen
Rubinvej 30, 
5210 Odense NV

66160098 tove.bang@mail .dk

dame motion Kirsten Jørgensen
Lindegårdsvej 129, 
5450 Otterup

64826602 kj@creativeconsulting.dk

Forældre/bedste oG 
barn

Charlotte Madsen
Chr. Lehns Vænge 
39 C

65978735 charles2@vip.cybercity.dk

sPilloPPerne Maria Boll
Søballehøjen 8, 
5270 Odense N

66130439 ms.bi l l@mail .dk

herre motion Jette Gommesen
Valkendrupsgyden 45, 
5270 Odense N

65978294 gommesen@mail .tele.dk

herre motion Charlotte Madsen
Chr. Lehns Vænge 
39 C

65978735 charles2@vip.cybercity.dk

kom i Form & Pilates Tina Dahl
Vimmelbæksløkken 29, 
5270 Odense N

53389430 tina_dahl_1@hotmail .com
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ALLESØ GYMNASTIKAFDELING SIGER TUSIND TAK TIL SPONSORERNE VED 
HANGARFESTEN 2009 FOR DE MANGE FLOTTE BLOMSTER:

Gartneri PKM · Gartneri Landstedet · Gartneri Dugfrisk · Gartneri Brdr. Hjort · Gartneri Holger Boll ApS  
Gartneri Brdr. Boll · Gartneri Stesi · Gartneri Spigro ApS · Gartneri Stendemose · Blomster Teatret

Blomsterbodens	overskud	blev	i	år	5300	kr.	
Pengene	vil	blive	brugt	til	indkøb	af	nye	rekvisitter	til	gymnastikafdelingen.	

Bestyrelsen 
Gymnastikafdelingen
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www.ketshop.dk

S ø n d e rg a d e  2 2  ·  5 0 0 0  O d e n s e  C
15 % Rabat t i l  medlemmer af AGF

Næsby Afdeling - Bogensevej 90
5270 Odense N - Tlf. 66 18 04 11
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BADMINTON

Hej ”gamle” og nye badmintonspillere.

Badmintontræningen	starter:

Onsdag d. 26. august 2009
kl. 16:00 – 17:30

Hvis du ikke har spillet badminton før, men 
godt kunne tænke dig at prøve, er du meget 
velkommen til at komme, vi har ketcher du 
kan låne. Sidste sæson var vi ca. 30 børn i 
alderen 7 – 17 år.

unGdoms stævner

I sæsonen 2009/10 er aldersopdelingen:

U 9 født i 2001 eller senere
U 11 født i 1999 og 2000
U 13 født i 1997 og 1998
U 15 født i 1995 og 1996
U 17 født i 1993 og 1994

Badminton afdelingen betaler halvdelen af 
indskuddet til stævner.

Tilmeldinger til stævner skal ske til en af 
trænerne, da man skal have en kode for at 
kunne tilmelde på nettet. Der er nu følgende 
4 stævner lagt ud på nettet, som kan være 
noget for Jer.

Stein	P	cup

U17 A,B,C,D  Søndag d. 13. september i Carl 
Nielsen-hallen, Lumbyvej 62, 5792  Årslev.

Man kan deltage i alle 3 kategorier. 
Pris: single 140 kr, double 150 kr pr. par.

Seneste tilmelding er d. 20. august, så hvis 
du vil tilmeldes skal du ringe til Helle på  
28 49 06 08.

Horne	F.S.

U15 A,B   Lørdag d. 12. september
U13 A,B,C  Søndag d. 13. september

i Horne hallen, Skolevej 2A, 5600  Faaborg.

Man kan deltage i alle 3 katekorier.
Pris: single 100 kr, double 120 kr pr. par.

Seneste tilmelding til disse 2 stævner er  
d. 20. august, så hvis du vil tilmeldes,  
skal du ringe til Helle på 28 49 06 08.

Danske	Bank	Cup

Sædvanen tro afholder vi vores eget U15 
stævne i samarbejde med Danske Bank. Jeg 
vil opfordre alle vores U15 spillere, både 
nye og gamle til at deltage, det er også et 
stævne for nybegyndere og så er det på 
hjemmebane dvs der vil være en masse der 
kan og vil hjælpe.

Der spilles i A,B,C,D rækken.

Man kan deltage i 2 kategorier (HS, DS, HD, 
DD og MD).

Sidste tilmelding d. 27. august.

Der vil blive uddelt sedler på dette stævne 
den første træningsdag, så er du forhind-
ret  i at komme første gang, men gerne vil 
med til stævnet, skal du lige ringe til mig på  
28 49 06 08.

unGdomstræninG
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BADMINTON

www.fynsbadmintonkreds.dk

På ovenstående adresse kan du selv føl-
ge med i stævner i FBK-regi. Du skal gå 
ind under ”individuelt” derefter ”oversigt  
stævner 2009-10”. Man kan se invitationer, 
programmer og resultater som plejer at blive 
lagt ind kort tid efter stævnet er afviklet.

Vi ses lige om lidt.
Mange sportslige hilsner

Ungdomsformand og træner
helle svaneberg

ALLESØHALLEN

Mandag kl. 16.00 til 16.55 
Mandag kl. 17.00 til 17.55 
Mandag kl. 21.00 til 21.55 
Mandag kl. 22.00 til 22.55 

Onsdag kl. 17.30 til 18.25
Onsdag kl. 18.30 til 19.25
Onsdag  kl. 19.30 til 20.25 

Torsdag kl. 16.00 til 17.00 
Torsdag kl. 17.00 til 18.00 
Torsdag kl. 18.00 til 19.00 

Lørdag kl. 08.00 til 09.00 
Lørdag kl. 09.00 til 10.00 
Lørdag kl. 10.00 til 11.00 

Lørdag kl. 11.00 til 12.00 
Lørdag kl. 12.00 til 13.00 

SPURVELUNDSKOLEN	1	bane

Mandag kl. 19.50 til 20.45
Mandag kl. 20.45 til 21.40
Tirsdag kl. 19.50 til 20.45
Tirsdag kl. 20.45 til 21.40
Onsdag kl. 18.55 til 19.50
Torsdag kl. 19.50 til 20.45
Torsdag kl. 20.45 til 21.40

Kontakt	Lone	Nielsen	for	baneudlejning	
på	 tlf.	 65	 97	 85	 08,	 du	 kan	 lægge	 en	
besked	på	telefonsvareren	hvis	jeg	ikke	
er	hjemme,	så	kontakter	jeg	dig.

lediGe badminton baner i allesø 2009

Der er stadigvæk ledige baner tilbage, så står du og gerne vil have en god time med nogle af 
dine venner, er der stadigvæk god mulighed. Sæsonen starter i august 2009 indtil slutning 
af april 2010. Ring og få en tilmelding tilsendt.
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Denne	annonceplads	er	ledig



DART

Vi starter mandag d. 3. August. Kontakt 
Per Knudsen i hallen for bestilling af baner 
på tlf. 22 19 33 77

Klubaftenerne finder sted fra mandag 
d. 10. August kl. 19-23. Fremover hver 
Mandag og Torsdag kl. 19-23

Angående nye medlemmer

Henvendelse til Per Knudsen eller til  
udvalget. Kom og støt op om dette nye 
initiativ i Allesøhallen. 

Der er lavet tre veludførte baner der  
er belyst. Pile kan lånes for et mindre  
depositum, som betales tilbage ved  
aflevering.

Vi vil gerne sige speciel tak til Albert  
AS Tømmer og Snedker for det fine  
arbejde i forbindelse med opsætningen  
af de nye dartbaner.

På gensyn i klubben. 
dartudvalget

så er darten i gang!

LIDT AF HVERT

Weekenden den 3.-5. juli var der Polo VW 
træf fra Tyskland bagved hallen.

Det er fint nok med sådan et arrangement, 
og at vores udendørs område kan bruges, 
men der må være en grænse for hvor  
meget de må larme og hvor længe.

Fredag blev der spillet MEGET højt musik 
(techno rytmer) til kl. 05.15, det var umuligt 
at sove til, selvom man lukkede vinduerne.
Lørdag var det knap så slemt, men stadig 
meget generende. 

En del beboer på Odensegyden, håber på 
lidt forståelse, når vi hermed klager over 
støjen, og håber at Allesø G. F. vil tænke 
over dette, inden man giver grønt lys for et 
lignende arrangement.

En repræsentant for 
beboer på Odensegyden

lone nielsen

klaGer over støJen!!!
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HÅNDBOLD

og så begynder svedeturene i hallen igen.
 
Inden opstart har håndboldafdelingen 
planlagt en tur for ungdomshold til Århus i 
nogle dage. Afdelingen er i gang med plan-
lægningen af en aktivitetsdag for seniorer 
lidt i samme stil som sidste år.
 
Vi har haft loppemarked som vi selv syntes 
blev en succes så der er ingen tvivl om at vi 
prøver igen. I den forbindelse vil jeg gerne
sige tak, til alle dem som gav en hånd med 
både den ene dag og den anden og jeg  
håber at vi kan komme igen og spørge om en
hjælpende hånd. Helle og Dorthe har  
organiseres det fortrinligt ”flot”.
 
Så var der hangarfest med bl.a. cykel-
løb som blev en stor succes også for  
håndbolden .Også her vil jeg gerne sige 
tak til dem som havde valgt, at ”køre” for 
vores afdeling .Jeg var en meget glad mand 
på dagen ,det lægger jeg ikke skjul på, da vi 
også have mulighed for at tilkendegive, at 
der findes andet end blot os selv.
 
Herre senior har fået nye trænere da Bo 
Hansen følte det var lidt svært med så få 
til træning, så Thomas Damm og Michael 
Christensen tager over i kommende sæson. 
En stor tak til Bo for godt samarbejde i for-
gangne sæson det har været en fornøjelse, 
men det har ikke været nemt at sige farvel 
men jeg håber på , at kunne sige velkommen 
igen senere.
 
Et stort velkommen skal lyde til Thomas & 
Michael med håbet om et godt samarbejde 
i fremtiden og en tak for at I tager over i en 
svær stund.

Dame senior her er det Bo Andreasen som 
kommer til at stå med det det store overblik 
,det er en god beslutning.
 
Jeg vil her også benytte lejligheden til 
at byde alle velkomne til en ny sæson   
spiller, trænere, forældre, tilskuere,  
hjælpere, dommere samt alle som ønsker at 
følge håndbolden i Allesø på den ene eller 
anden måde.
 
En stor tak skal lyde til alle de frivillige som 
hjalp til ved Håndboldafdelingens årlige lop-
pemarked i Allesøhallen, som blev en stor 
succes.

Det kan kun lade sig gøre, fordi der er så 
mange der gerne vil hjælpe. Det er dejligt 
der er så stor opbakning omkring det.

Det var vist hvad formanden kunne bidrage 
med denne gang.

niels-erik

En stor tak skal lyde til alle de frivillige som 
hjalp til ved Håndboldafdelingens årlige lop-
pemarked i Allesøhallen, som blev en stor 
succes.

Det kan kun lade sig gøre, fordi der er så 
mange der gerne vil hjælpe. Det er dejligt 
der er så stor opbakning omkring det.

Endnu engang tak.

Frederik Petersen

nu er sommerFerien snart ovre...
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HÅNDBOLD

træninGstider er som FølGer:
 
TIRSDAG	BANE	1

LILLEPUT DRENGE 17.30- 19.00
DRENGE 19.00- 20.30
HERRE SENIOR 20.30- 22.00
 
TIRSDAG	BANE	2

LILLEPUT PIGER  17.30- 18.30
PUSLINGE   
PIGER/DRENGE 18.30- 20.00 
DAME SENIOR 20.00- 21.30
 
 

TORSDAG	BANE	1

LILLEPUT DRENGE 15.30- 16.55
DRENGE/ DAME SENIOR
HVER ANDEN TORSDAG 20.00- 21-00
 
TORSDAG	BANE	2

PUSLINGE  
PIGER/DRENGE 15.30- 16.55
DAME JUNIOR / 
HERRE SENIOR 20.00- 21.30

Det er ikke altid, det er spændende at være 
formand, i sidste nr af " Kontaktlinsen" var 
der stor glæde, da jeg kunne meddele at 
Finn og Niels havde vundet " BRONCE" ved 
et stævne i Hårby, men det var skam " SØLV" 
Stor beklagelse fra min side til de to herrer.

Jeg skal ikke undlade at takke Hans Larsen 
for den store præstation i " Tour de Allesø.

Den 1 juli havde vi en fin sommerfest, med 
interne kampe om eftermiddagen, sluttende 
med fællesspisning og hygge om aftenen i 
dejlig sommervejr. 

Humøret er dalet siden da nogle har set  
fornøjelse i at afbrænde vores borde og 
bænke plus diverse ting fra vores hal.  
Fordømt!!

Med sommerhilsen 
Gudmund

PETANQUE

Sommerfesten	1.	Juli	2009
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      BOGENSEVEJ 64 NÆSBY, ODENSE N tlf: 6618 4717
             PETERS FARVER
             

LADY maling

DEMIDEKK- 
træbeskyttelse
Autolak

Stort udvalg i 

TAPET
Solafskærmning
Kunstnerartikler

Renovering
Alt i nybyggeri
Spartel opgaver
Alt i fugning
Gulvpleje

Thomas Nielsen
Tlf.: 66 18 35 99

Mobil: 31 77 08 99
Mail: mfnielsen.co@gmail.com

MALERFIRMAET

Det kan lyde mærkeligt, 
men gode resultater bliver skabt, 
når man taler mere end man trykker.
anne thaisen, projektleDer

one2one a|s  ■  Ove Gjeddes Vej 11-19  ■  5220 Odense SØ
Tlf. 66 121 121  ■  Fax. 66 157 980  ■  www.one2one.dk
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Helle	Svaneberg

PROFILEN

Selv om Helle de første år hun boede herude, 
spillede i en anden klub, så blev det dog AGF der 
vandt hendes hjerte. Her er hun både ungdoms- 
formand og træner i badminton. Hun spiller 
naturligvis selv, og sidste år på både veteran,  
1. og 2. holdet.

Hun begyndte her i foråret at supplere med 
lidt tennis, men måtte ret hurtig holde pause 
pga. en tennisalbue. Har ind imellem også  
deltaget i ”Tour De Allesø”.

Helle er fra Svendborg. Her tog hun, som en 
af de sidste, en realeksamen. Den førte hende 
videre til en handelseksamen, og en kontor-
uddannelse i Fa. Obtic.

Boede herefter 4 år på Frederiksberg, sammen 
med kæresten Ole, der var kommet ind til Poli-
tiet. Her spillede hun en del badminton, så det 
var nærliggende, at hun tog denne sport med 
sig tilbage til Fyn. De bosatte sig nu Dalum,  
da Ole havde fået ansættelse i Odense.

Hun kom nu til Danapak, og efter 17 år her, 
til det nystartede Danionics i Odense. Efter 
få år blev firmaet solgt ud af landet, og  

siden har hun haft sit daglige virke, på  
kontoret hos Daloon i Nyborg. Efter 10 år 
i Dalum købte de et nedlagt landbrug på  
Overtvedvej i Allesø Fredskov – en drøm de 
begge havde gået og puslet med i nogle år. 
Hun er nu gift med sin kære Ole, og sammen 
har de drengene Magnus på 15, der er både til 
fodbold, badminton og tennis, og Rasmus på 
17, der kun gør det ud i speedway, med den 
naturlige drøm om en proffessionel karriere.

I 2000 tog Helle motorcykelkørekort, og fik 
her en anden stor drøm opfyldt, godt hjulpet 
af Ole, der før har kørt som motorcykelbetjent. 
De har begge deres drømmemaskiner. Hun en 
knaldrød Yamaha 650- og han, politimandens 
drøm, en BMW 600 kubik.

De har planer om en dag, at få deres drenge 
op på bagsædet, og så ellers bare ud i det blå. 
Hjemme er der det store hus at holde, med 
ønsker om et hønsehold i baghaven. To dejlige 
labradorer fiser rundt for at komme i kontakt 
med én, så den landlige idyl fejler ikke noget 
her. På de 8 tønder land der hører til, dyrkes 
der korn, som de ind imellem passer selv, men 
har dog hjælp til såning og høst.

Selv i det mere private er de aktive i  
fællesskabet. De har således været med til 
at få en Overtvedvejs forening op at stå.  
Det har bl.a. medvirket, at de har fået deres 
private vej asfalteret. Her de begge med i  
bestyrelsen, med Ole som formand.

Ud over det rent sportslige i AGF, så står den 
ofte på speedway-camp, når de skal med 
rundt for at servicere og bakke Rasmus op til 
løb.

Som helt ung surfede Helle en hel del, men 
det har hun ikke tid til mere – hvilket er helt 
forståeligt. 

AF ARNE ANDERSEN



Klik ind på ww.ok.dk og bestil et gratis 
OK Benzinkort. Så støtter OK Allesø 
Fodboldafdeling med 6 øre pr. liter 
benzin eller diesel, du tanker.

Det er godt for din lokale sportsklub 
og det er godt for dig. Du får nemlig 
billig benzin. Husk at oplyse klubbens 
sponsornummer: 55 97 10

OK støtter
Allesø

Fodboldafdeling


