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HANGARFEST
d. 6. - 7. juni 2009 
… i Allesøhallen

  

  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

AG
F

ALLESØ
KONTAKTLINSEN

2 	 / 	 J u n i 	 2009 	 · 	 42 . 	 Å rgang

ALLESØ GYMNASTIKFORENING

FODBOLD · BADMINTON · VOLLEYBALL · PETANQUE · HÅNDBOLD
GYMNASTIK · TENNIS · DILETTANT · STØTTEAFDELING



2 	 A l l e s ø 	 Gymnas t i k fo ren i ng 	 • 	 2 	 / 	 J u n i 	 2009

AG
F

ALLESØ

FORMANDEN HAR ORDET

Det er et rigtigt flot look, nu skal der bare 
bakkes godt op, så vi får nogle gode indlæg. 
Desværre skete der et større svigt til num-
mer 2 (også undertegnede) og det kan vi 
ikke være bekendt overfor dem der gør et 
stort stykke arbejde for at holde informatio-
nen oppe i lokalområdet. Jeg tror og forven-
ter at der fremadrettet bliver en stor opbak-
ning til gavn for os alle.

April blev også måneden hvor det sidste 
kom på plads i bestyrelserne og det er vi 
meget glade og taknemlige over, for det er 
vigtigt at alle bestyrelser er komplette, så vi 
også fremover kan give nogen gode tilbud.

April bød også på et goddag til en Dart-
afdeling og vi håber at der vil blive en god 
tilslutning og ønsker alt muligt godt frem-
over.

I april blev også hovedforeningens general-
forsamling afholdt og det var en af de stille 
og det var ret hurtigt overstået. Jan Hansen 
gik af efter lang og tro tjeneste og herfra skal 
der lyde et meget stort tak for hjælpen, selv 
og du ikke vejer meget, har du siddet tungt 
på kassen. Jeg håber at du på et tidspunkt 
igen får tid og lyst.

Afløseren blev fundet i sidste øjeblik og Inge 
Højgaard har lovet tage det næste år og så 
skal der være en ny klar. Inge skal have tak 
for det sene ja og vi byder dig velkommen 
og ser frem til et godt samarbejde.

Årets AGF’er blev velfortjent Michael Hjæ-
resen. Han gør mere en et stort arbejde på 
tværs af hele foreningen. 
Det var det rigtige valg og vi ønsker tillykke.
Hjemmesiden skal op og stå igen, men der er 
opstået lidt misforståelser og derfor træk-
ker vi lige vejret, men vi forventer at den er 
oppe på benene senest til sommer.

Nogle afdelinger er nu ved at lukke ned og 
andre er startet igen og vi ønsker alle god 
vind. Vi håber at alle får fundet de hjælpere 
der skal til, så går du og har en ledig stund 
og har interessen så giv venligst lyd fra dig.
 
Det vi nu ser frem til er HANGARFESTEN og 
vi håber på en god fest med stor opbakning.

Her til slut vil jeg ønske alle en god og solrig 
sommer.

Med sportslig hilsen
Claus Gomme Gommesen

Først og fremmest tillykke til den nye kontaktlinse

Blad nr. 3 4

Deadline  26. juli 25. oktober

Udsendt 19. august 18. november

Indlæg	sendes	til	agf.kontaktlinsen@live.dk
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STØTTEAFDELINGEN

37

Kæmpe påskebal 2009: 

KANDIS kommer igen til Allesøhallen
Lørdag d. 11 – 04 – 2009 

Billetter købes i Allesøhallen 
Eller ring på tlf. 22 19 33 77 

men Conny Lundfald er blevet vores nye 
kasser, og tak til Tina Jensen for at passe på 
kassen. Anders Ramskover har taget over 
efter Mona Hiede, så velkommen til begge, 
også tak til Mona. 

Dilletanterne og Støtte Afdelingen siger 
mange TAK for den store opbagning, til 
dette års Dilletant forestilling, som var 
"jagten på de grås uld”. Det var en fan-
tastisk oplevelse, med sådan et publikum 
kan dilettanterne og støtterne være godt 
tilfreds. Vi håber i alle fik et godt grin, kaffe 
& kage, smørrebrød og masser af hygge. 
Og en kæmpe tak til tøserne der hjalp med 
smørrebrød, de var rigtig flotte (brødet 
altså)......... også en tak til kagebagerne, for 
nogle dejlige kager. 

Fik du ikke set dilletant i år, så er der mulig-
hed for det endnu. Køb DVD med dilletant 
forestillingen fra lørdag d. 21. marts 2009. 
Vi sælger den for kun 80,00 kr. pr stk. Bestil-
linger modtages af Sven Aage Frederiksen, 
Allesø-Norden 3, 6597 8694 / 6065 8694.

PS! Vi har også den fra d. 27. marts 2008, 
hvor forestillingen var "Panik på Camping 
Rolighed" 

Vi kan Allerede nu annoncerer, der i 2010 
bliver forestillinger, torsdag d. 18. fredag 
d 19. og lørdag d. 20. marts. Der vil blive 
mulighed for at forhånds bestille pladser til 
alle forestillinger, men her om senere. 

Programmet for årets Hangarfest, 6-7 juni 
er delt rundt sammen med Kontaktlinsen. 
Håber i vil finde sammen, og bakke op om 
den årlige fest, der vil være nok at hygge sig 
med. Husk. Skt Hans Fest på den gl. sports-
plads d. 23 / 6 - 09. !!!!!!!

KL 18.00 er Grillen klar til den medbragte 
mad (husk service) som spises i det hygge-
lige telt. Vi har som altid Fadøl / vin / vand / 
kaffe&kage. Og i år vil vores nye skoleinspek-
tør, Kirsten Folkersen holde båltalen, inden 
bålet tændes. 

På gensyn til et af vores arrangementer, 
med håbet om nogle hyggelig timer i godt 
selskab. 

Med støttelig hilsen 
Uffe

Ja vi måtte også i år ud i Ekstraordinær generalforsamling, inden at 
kassererposten var besat...
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FODBOLD

Ja så blev det for alvor godt vejr 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 ter-
rassen 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 glæ-
de at jeg kan sige at det er lykkedes endnu 
en gang at få ikke mindre end 4 nye trænere 
til klubben, vi byder velkommen 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…….

FODBOLDAFDELINGEN  APRIL/MAJ 2009 
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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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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 spille-
re 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 for-
ældre at skaffe de 2 sæt spillertøj vi mang-
lede, der skal lyde en kæmpe tak fra 

bestyrelsen og ikke mindst fra trænerne til 
dem der har gjort dette muligt, billeder føl-
ger i næste nr. af kontaktlinsen… Kontingent 
er blevet lidt forsinket og bliver for første 
gang omdelt direkte i postkassen, 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 weekend 
ved FRAUGDE MC flot arbejde, godt team-
work vi ses til efteråret ☺ 

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

Kim Kaare Hansen
Formand Fodbold
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GYMNASTIK

efter afvikling af en ordinær og to ekstra-
ordinære generalforsamlinger, at samle en 
ny bestyrelse i gymnastikafdelingen. Be-
styrelsesmedlem Tina Dahl har overtaget 
formandsposten og Ole Halkjær er indtrådt i 
bestyrelsen. Det glæder mig, at gymnastikaf-
delingen vil fortsætte i Allesø GF og jeg øn-
sker alt godt for den nye bestyrelse. 

Jeg vil gerne sige tusind tak for alle de ro-
sende ord jeg har fået omkring mit besty-
relsesarbejde, i forbindelse med afviklingen 
af formandsposten.. Den nylig afsluttede 
sæson, blev rundet af med en familiedag for 
alle børneholdene. Vi har tidligere arrangeret 
gymnastikafslutning hvor der også har været 
gæsteholds-opvisning. Desværre har vi ikke så 
mange børnehold i år, og vi syntes derfor ikke 
der var hold nok til at lave en opvisningsdag. 
Familiedagen startede med fælles opvarm-
ning, hvorefter der var der små ”opvisninger” 
fra de tre børnehold. Børn, søskende og voks-

ne blev herefter inddelt i små hold, som blev 
guidet rundt til forskellige aktiviteter og red-
skabsbaner. Dagen blev sluttet af med en lille 
fælles dans og herefter blev der uddelt æbler 
til alle børn. Dagen blev godt modtaget og en 
del havde valgt at deltage, dog kunne vi godt 
have tænkt os lidt større opbakning til arran-
gementet. Der var rigtig mange rosende ord 
fra de deltagende, og jeg tror ikke det er sidste 
gang der arrangeres denne form for afslutning 
af en gymnastiksæson. Tak til alle medlem-
merne og hele bestyrelsen for en god gymna-
stiksæson. Håber at se alle medlemmer igen til 
september hvor næste sæson 2009/10 star-
ter op. Vi mangler stadig instruktører til vores 
børnespringhold, hvis der ikke findes nye in-
struktører til holdet, kan afdelingen desværre 
ikke længere tilbyde Springgymnastik. Skulle 
det have interesse, kontakt da venligst en fra 
bestyrelsen (se adresseliste midt i bladet)

Anni Griffin

Så lykkedes det endelig...

Påskelørdag d. 11. april, der blev der festet og 
danset med stil. Gulvet var fyldt til påskebal, da 
Kandis spillede i vores hal. Musik, dans og mad 
til en billig pris, og drikkevarer blev købt i kande-
vis. Danset og sunget var hvad der blev gjort og 
billetter til næste år blev efterspurgt. Humøret 
var højt til hver en sang, folk festede og smilede 
natten lang. En tak skal lyde til nogle få, dem 
der hjalp med at få det hele op at stå. Nogle trak 
virkelig i de rigtige snore, vi vil nemlig specielt 
takke vores sponsorer. Aftenen var perfekt men 
alt forgår, vi håber blot at se jer igen næste år. 
Tak for en rigtig god aften!

Kandis	er	tilbage	igen	d.	3.	april,	påskelørdag	
2010	-	Billetsalget	er	startet!

KANDIS
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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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GYMNASTIK

FODBOLDLIDT AF HVERT

GYMNASTIKAFDELINGEN SØGER
INSTRUKTØRER TIL SPRINGHOLD

Vores nuværende springinstruktører har valgt at stoppe efter denne sæson.

Holdet er blandet pige/drenge-hold i aldersgruppen: 1. – 6. klasse.
Holdet træner: tirsdag kl. 16.00 – 17.25 i Allesøhallen.

Gymnastikafdelingen søger derfor nye instruktører til den kommende sæson 
2009/2010.

Finder vi ikke nye instruktører til holdet, vil afdelingen ikke
kunne tilbyde Springgymnastik  i næste sæson.

Afdelingen betaler gerne relevante kurser.
Interesserede er meget velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen.

(se adresseliste midt i bladet)

OK STØTTER SPORTEN og altså også ALLESØ

Derfor , få lavet et OK kort og få din omgangskreds til også at få et, 
så giver OK ca. 6	øre	pr.	liter brændstof der tankes..

Hvis du allerede har et kort, så ring til det tlf-nr. som står i højre hjørne af 
kortet og sig at du gerne vil støtte sporten i ALLESØ + dette nr 55 97 10   

- så sker det helt automatisk.

Jørgen
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Post@odensemalerfirma.dk

albani.dk

Allesøhallen,
Stedet hvor mennesker mødes!
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PETANQUE

dog har Nils Kold og Finn Petersen været 
til DGI doublestævne i Hårby lørdag den 
25 april. med 54 deltager fra hele Fyn. De 
var så dygtige at de opnåede at få bronze, 
stort tillykke skal lyde. Måske derfor at so-
len skinnede fra en skyfri himmel!

Ligeledes har vi fået Hans Larsen til at køre 
"Tour de Allesø" for Petanque foreningen 
til søndag til hangarfesten. Så vi håber na-
turligvis på mange sponsorer.!

Vi har planeret en sommerfest, med den 
sædvanlige interne turnering. Har igen i år 
opnået at få udvidet medlemsantallet.

Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom 
på at der er ”Fynsmesterskaber” Lørdag 
den 6. juni i Ulbølle.

Ligeledes er der "Herregårdsstævne" på 
Sandholdt Gods, Broby. Søndag den 21. 
juni 2009.

Gudmund

Der er ikke sket så meget i den tid der er gået...

De to stolte bronzevindere (Nils Kold og Finn Petersen)



14 	 A l l e s ø 	 Gymnas t i k fo ren i ng 	 • 	 2 	 / 	 J u n i 	 2009

AG
F

ALLESØ

ADRESSELISTE

HOVEDBESTYRELSE Formand: Claus Gommesen, Valkendrupsgyden 45 65978294
Næstformand: Keld Petersen, Valkendrupsgyden 45 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. 
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ADRESSELISTE

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

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. Lehnsvænge 39 C 65978028
Judy Nørgaard, Allesøvej 130 65978535

HOVEDBESTYRELSE Formand: Claus Gommesen, Valkendrupsgyden 45 65978294
Næstformand: Keld Petersen, Valkendrupsgyden 45 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. 
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Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk
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KLUBMESTERSKAB 2009 - SENIOR

Efter et ”vel” overstået klubmesterskab, er det tid til en evaluering om vi skal fortsætte 
med at lave klubmesterskab!! Med 19 deltager ud af ca. 350 medlemmer er der ikke meget 
sjovt ved at lave klubmesterskab.

Klubmesterskab er for alle - både motionister og turneringsspillere - og der er både A, B, C 
og D-rækker, så der er ingen grund til at holde jer tilbage. 

Her	er	så	resultatet	fra	klubmesterskabet	2009.

Herresingle  A rk. 1.) Jim Nielsen - 2.) Morten S. Jensen

Herredouble  A rk. 1.) Claus Bjerg/Morten S. Jensen - 2.) Jim Nielsen/Peter K. Holmtoft.

Damedouble  A rk. 1.) Helle Svanberg/Maybritt Rasmussen - 2.) Lone Nielsen/Jette Grods.

Mixeddouble  A rk. 1.) Maybritt Rasmussen/Jim Nielsen - 2.) Helle Svaneberg/Jesper Iversen.

Herredouble  B rk. 1.) Vesti Hansen/Ulrich Pedersen - 2.) Henrik Demant/Dennis Brøjtenborg.

Mixeddouble veteran 1.) Helle Svaneberg/Anders Hindse Larsen - 2.) Maybritt Rasmussen/
  Jim Nielsen.

På stævneudvalgets vegne
Palle Fahlén

Ungdom

Så er endnu en sæson slut og alle vores 
kære børn er blevet et år ældre. Vi har fået 
mange nye medlemmer i år, to af dem skal 
lige have en speciel omtale, det er Ruben og 
Lucas, de er kun 7 år, men forstår begge to 
at have det sjovt samtidig med de godt kan 
være seriøse trods deres unge alder.

En anden der også lige skal nævnes er 
Alberte. Hun er nu kommet op på Elite plan 
og spiller derfor i OBK, men har valgt stadig-
væk at spille hos os. Håber du stadigvæk får 
tid og lyst til at spille i Allesø.
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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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I denne sæson havde vi tilmeldt et U13H 
og et I denne sæson havde vi tilmeldt et 
U13H og et U15C hold under FBK.

U13H
På dette hold må man stille med drenge og 
piger som man nu har spillere til. Det var 
hårde odds for vores hold, idet vi  havde 
Nicoline og Tobias som var U13, vi måtte 
derfor stille med to U11 spillere – og så var 
det til og med piger. Men men men – det 
gik jo bare rigtig flot, de kæmpede og figh-
tede og sluttede med at blive nr. 2.  Super 
godt gået af Mia, Anna, Annika, Nicoline og 
Tobias.

U15C
Dette hold består af 2 piger og 4 drenge.
Vi har en dejlig stor gruppe U15 drenge, så 
der var ikke på noget tidspunkt problemer 
med at kunne stille med de 4. Derimod har 
vi kun Cecilie som er U15 og derfor måtte 
vi endnu engang trække på Nicoline som er 
U13 og Anna som er U11 og det skal I vide 

tøser, det gjorde I rigtigt godt. Det kunne 
de andre klubber måske lære lidt af, der var 
desværre nogle gange, hvor modstanderne 
kun stillede op med 1 pige og 5 drenge. 
Selvom vi på forhånd havde vundet de 
kampe hvor de stillede op med en dreng i 
stedet for pige, gik vores seje tøser ind og 
kæmpede og fik nogle rigtig gode kampe, 
og nogle gange besejrede de knægtene.

Værst gik det i vores sidste holdmatch. Vi 
skulle spille i Tarup Paarup kl. 9:00. Det ene 
hold vi skulle møde havde kun en pige med 
og det andet hold kom en time for sent og 
da de endelig kom, havde de en dreng på 
15 år og 3 piger på 17 år med. Jeg ved ikke, 
om de andre klubber har gjort alt hvad de 
kunne for at stille med spillerberettigede 
hold, for det er unægtelig lidt sjovere at 
spille en kamp der gælder noget.
Vi sluttede på en fornem 3. plads, tillykke 
med det Sebastian, Mads, Marco, Magnus, 
Tobias M, Benjamin, Cecilie, Nicoline og 
Anna.

HOLDTURNERING:

STÆVNER:

Det er dejligt at se, der rigtig er kommet 
gang i stævnerne. Det startede lidt sløvt, 
men så skal jeg lige love for, der kom gang 
i Allesø børnene.

U11
Der er desværre ikke så mange U11 B række 
piger, som tilmelder sig stævner, det har 
betydet at DS og DD i B-rækken er blevet 
aflyst et par gange og det er gået ud over 
Anna i DS og DD og Annika i DD. Det problem 
er måske løst nu, hvor Annika er rykket op i 
B-rækken

Næsby 
Vi har Anna og Annika med i DS og DD - de 
vinder DD og Anna vinder DS.

DHBK 
Trods det at Laura først er startet i år, mel-
der hun sig alligevel til stævne – flot Laura. 
Anna og Annika melder sig til i DS og DD, 
men det er desværre kun Annikas DS der 
bliver til noget, men den vinder hun til gen-
gæld.
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Fynsmesterskaberne  
Annika vinder DS i C-rækken og Anna vinder 
DS i B-rækken. DD blev desværre ikke til no-
get.

Dalum	Hjallese
Anna og Annika er med i DS og DD. Anna 
bliver nr. 2 i DS i 3 meget tætte sæt.

U13 
Nicoline og Tobias D. har deltaget i
Henholdsvis Nr Broby og Bolbro stævne

U15
Vi starter fint ud, med vores eget stævne, 
hvor følgende stiller op: Benjamin, Magnus, 
Marco, Mads T., Niklas og Jacob. 

Benjamin vinder HS og han vinder HD med 
Magnus.

Bolbro 
Sebastian, Mads B., Marco, Tobias M., Ben-
jamin og Magnus deltager. Tobias bliver 
nr. 2 I HS D-rækken han taber finalen I 3 
sæt. Benjamin og Magnus bliver nr. 2 i HD 
C-rækken.

Vissenbjerg 
Marco har meldt sig i HS og HD med X-
makker. En rigtig god idé, at melde sig med 
X-makker.

Fynsmesterskaber
Her deltager Marco, Benjamin, Magnus 
og Tobias M. Her får Marco, Benjamin og 
Magnus hård modstand, men de er også 
rykket op, så det er jo hvad man kan for-
vente. Tobias gør det rigtig flot og bliver 
Fynsmester i HS D-rækken

Lad os fortsætte denne trend næste
sæson, og så lige få nogle flere med. Det
er altid hyggeligt når der er mange med.
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KLUBMESTERSKABERNE 2009

Vi havde planlagt, at klubmesterskaberne skulle afvikles en lørdag, men pga stævner og 
skiferie var der 12 som ikke kunne deltage. Derfor valgte vi at afvikle mesterskaberne i træ-
ningstiden. Det gør vi aldrig mere. Vi løb ind i problemer med konfirmationsforberedelser og 
fodboldkampe, med det resultat at af-  viklingen strakte sig over 4 uger. Det er selvfølgelig 
ikke rimeligt over for de spillere som ikke havde tilmeldt sig. Jeg vil dog opfordre alle til at 
melde sig til sådanne klubmesterskaber. Jeg vil slutte af med at sige mange tak til trænerne, 
og jeg er rigtig glad for, at de alle har sagt ja til endnu en sæson. 
STORT TILLYKKE TIL DETTE ÅRS MESTRE.

Dette	Års	KlUBmestre	BleV:

U07 HS    Lucas Holmtoft
 HD   Lucas Holmtoft
          Ruben F. Scharff
U11 DS   Anna Holmstoft
 HS   Mathias Bækholm
 MIX  Annika Andersen
           Mathias Bækholm
 DD    Anna Holmtoft
           Annika Andersen
 HD    Mathias Bækholm
           Mikkel Depping
U13 DS     Alberte U. Mortensen
 HS     Tobias D. Petersen
 MIX   Nicoline Griffin
   Tobias D. Petersen
 DD    Alberte U. Mortensen
           Nicoline Griffin
U15 DS     Cecilie Madsen
 HS     Benjamin D. Petersen
 MIX   Alberte U.Mortensen
         Magnus W.Andersen
 HD    Benjamin D. Petersen
           Magnus W.Andersen
U17 DS     Mathilde Griffin
 MIX   Mathilde Griffin
           Benjamin D.Petersen
 DD    Susan Holst
          Cecilie Madsen
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AFSLUTNING D. 29. APRIL 2009

Vi sluttede sæsonen af med lidt sjov i hallen. 
Der var 4 hold som kæmpede mod hinanden. 
De skulle bl.a. vikle 2 af deres holdkamme-
rater ind i toiletpapir, så de lignede Mumier 
….. jeg tror ikke alle har set et mumie, ellers 
hørte de måske bare ikke hvad der blev sagt.

Der blev sluttet af med vandballon kast efter 
de to mandagstrænere Jesper og Rasmus. 
Jeg er lige ved at tro det var dagens højde-
punkt. Tak til Rasmus og Jesper – Jer kan vi 
altid regne med.

Vi sluttede af inde ved ”pølsemand Per” Her 
skulle først deles en masse medaljer, diplo-
mer og pokaler ud til deltagerne ved dette 
års klubmesterskaber. Derefter kom Per og 
hans hjælpere frem med ”pølsevognen” og 
der blev spist hotdogs på liv og løs.

Jeg vil meget gerne takke de forældre som 
kom og hyggede sammen med os, det var 
rigtig dejligt.

FREMTIDSPLANER

Træningen mandag har fungeret rigtig godt 
og et tilpas antal spillere til de 5 baner vi har 
til rådighed.

Derimod synes vi ikke, vi får det optimale ud 
af onsdagstræningen. Vi vil gerne give den 
en ansigtsløftning og det skal I spillere være 
med til.

Om onsdagen kan der være op til 32 spillere i 
alderen 7- 17 år. Det i sig selv kan være 

noget af en udfordring, men der er også me-
get forskel på, den indstilling man kommer 
med og hvilke forventninger både spillere og 
trænere har.

Meget af træningstiden går med snak og det 
at få styr på truppen. Det er da også rigtig 
hyggeligt at få en snak engang imellem, men 
det rykker os jo ikke på badmintonbanen.

Patricia, Marianne og jeg har lagt hovederne i 
blød (det er de stadigvæk) - hvad gør vi.

Vi mener der skal være lidt flere udfordringer 
for dem som gerne vil lære noget mere. Det 
betyder absolut ikke, at det kun er de bedste 
spillere der skal have opmærksomheden.

Vi vil dele gruppen op, ikke nødvendigvis på 
samme måde hver gang, og lave lidt mere 
individuel træning. Det kræver en del af os 
trænere, men det kan ikke lade sig gøre, hvis 
I spillere ikke er med på den.

Jeg glæder mig til at se Jer unger og trænere 
til næste sæson. Rigtig god sommer og vi 
ses til næste sæson.

Ungdomsformand og træner 
Helle Svaneberg

BADMINTON
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SENIOR:

Så er endnu en sæson gået og det har væ-
ret en hektisk en af slagsen, specielt da det 
gjaldt holdkampe. Det har nemlig været 
svært at stille hold da vi ikke var ret mange 
spillere, så nye spillere er selvfølgelig vel-
kommen. Vi havde to turneringshold, et i DGI 
B rækken og et i FBK serie 3A.

Selvom det nogle gange kneb med at stille 
hold, endte det med at DGI holdet blev nr. 2 
og FBK holdet blev nr. 3 så det gik jo godt 
alligevel.

Morten Jørgensen som har været senior 
træner stopper, så mange tak til ham for 
denne gang. Men der er fundet en ny træner 
til næste sæson.

Til slut vil jeg som turneringsformand sige 
tak for denne sæson, og jeg glæder mig til 
at se alle igen, også gerne nye spillere. Husk 
sæson start er mandag d. 3/8 kl. 20.00. God 
sommer. 

Rasmus Lange

ÆLDRE BADMINTON 
TIRSDAG & TORSDAG
 
Så er sæsonen slut for formiddags badmin-
ton i hallen, det har været en forrygende 
sæson, der er gang i den de 2 formiddage 
om ugen, der er ca. 50 medlemmer og der 
kommer ca. 30 til træning så det er utrolig 
flot.
 
De hygger sig både når de spiller og til tredje 
halvleg. Et par gange om året er badminton-
afdelingen sponsor med et lille tilskud til ju-
lefrokosten og afslutning i hallens cafeteria. 
Det er populært.
 
Der er ca. 5 til 6 gange hvor man kan melde 
sig til turnering med andre klubber, det er 
med spisning til frokost, der betaler man ca. 
110 kr. så får man både spillet badminton 
godt kammeratskab samt mad. Så har man 
lyst til at deltage sammen med gode kam-
merater starter sæsonen igen for fuldt drøn 
til september igen (nærmere herom)

Prisen er på nuværende 60. kr. pr. måned.
 
Mogens Dam

Vi har et tilbud til alle, både motionister og 
turnering. Der bliver spillet badminton for 
motionister mandag, onsdag, torsdag og lør-
dag i Allesøhallen og på Spurve-lundskolen 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

turnering	senior	 :	rasmus	lange		 24	49	49	34
Ungdom	 :	Helle	svaneberg	 65	97	85	84
motionsbaner	 :	lone	Nielsen	 65	97	85	08

Turneringen er om mandagen. 
Senior kl. 20.00-22.00 

Ungdom onsdag kl. 16.00-17.30
og evt. mandag kl. 19.00-20.00

Har du lyst til at spille badminton - Så er stedet Allesø!



oppe på skolen, og spiller fortsat hver ons-
dag hele sommeren igennem hvis vejret til-
lader det….kom op og prøv om ikke der skulle 
være skjult en volleyball spiller inde bag fa-
caden… det er ikke flovt at springe ud som 
volleyspiller.

Vi sluttede sæsonen af med en afslutning 
inde i byen med lidt bowling, mad og hygge 
og der var ikke mindre end 15 af os der duk-
kede op, ganske glimrende…

Det skal da også lige med at vi har spillet 
en firma volley turnering ude i Hjallese hal-
len her i April måned og klarede os over al 
forventning … Faktisk blev det til en 1. plads 
altså en stor vandrepokal og en lidt mindre 
til eje. Vi havde taget navneforandring i an-
ledning af at det var en firmaturnering og 
gik under det gartneriske navn HAVEFRÆ-
SERNE og vi gjorde det sgu..

Derudover ønskes alle en god sommer og på 
gensyn  på skolen hver onsdag hvis vejret 
tillader det.

Mvh Volley formanden

Det skal også lige nævnes at inde på face-
book findes en Allesø volley gruppe som der 
meget gerne må benyttes til diverse indlæg 
eller kommentarer .

Der findes også en Allesø-GF gruppe som 
gælder for alle der er med eller har tilknyt-
ning til klubben. Gruppen må meget gerne 
bruges til at starte en debat eller give sin 
mening tilkende…

VOLLEY

JA, SÅ ER VI JO GÅET PÅ GRÆS
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DILETTANT

Dilettanterne og Støtte Afdelingen siger 
mange TAK for den store opbakning, til 
dette års Dilettant forestilling, som var 
”Jagten på de grås guld”. Det var en fan-
tastisk oplevelse, med sådan et publikum 
kan dilettanterne og støtterne være godt 
tilfreds.Vi håber i alle fik et godt grin, kaffe 
& kage, smørrebrød og masser af hygge.
 
Fik du ikke set dilettant i år, så er der en 
mulighed for det endnu. Køb DVD med di-
lettant forestillingen fra lørdag aften d. 21. 
marts 2009. Vi sælger den for kun 80,00 
kr. pr stk.

Bestillinger modtages af:
Sven Aage Frederiksen, Allesø-Norden 3 
6597 8694 / 6065 8694

PS! Vi har også den fra d. 27. marts 2008, 
hvor forestillingen var ”Panik på Camping 
Rolighed”
 
Vi kan allerede nu annoncere, der i 2010 
bliver forestillinger torsdag d. 18., fredag 
d. 19. og lørdag d. 20. marts. Der vil blive 
mulighed for at forhånds bestille pladser til 
alle forestillinger, men her om senere.
 

Dilettanterne & Støtte Afdelingen
Sven Aage Frederiksen

DILETTANT 2009 I ALLESØ FORSAMLINGSHUS

DART

Dart kan spilles i Allesø hallen fra d. 1. 
August. Det kommer til at foregå sådan 
at man kan ringe til Per Hvid Knudsen og 
aftale et tidspunkt man vil over og spille. 
Per Hvid Knudsen 22193377

Derudover vil der være de såkaldte 
klubaftener, hvor alle der spiller dart i klub-
ben er velkomne. 

Klubaftenerne finder sted hver mandag og 
torsdag med start d. 10. August. 

Udvalget ønsker jer hermed en god sommer 
og vi ser frem opstarten efter sommeren.
    

Steen

DARTKLUBBEN ER NU OFFICIEL
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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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PROFILEN

Jan Hansen 

(Af Arne Andersen)

Af nogle også kaldet ”Københavneren”, selv 
om det ikke er helt korrekt, da han er indfødt 
”Ama’rkaner” hvilket jo gør en stor forskel på 
de kanter.

Jan er nemlig født og opvokset på Amager, hvor 
han efter 10. klasse tog en handels-eksamen, 
inden for auto-reservedele. I 1975 mødte han, 
sin kommende hustru, Birthe, og flyttede med 
hende til Fyn, hvor hun havde sine rødder i 
Næsby. I 1978 byggede de hus på søballevej, 
i Broby. Siden 1982 har Jan dagligt taget turen 
til sin nuværende arbejdsplads i Vejle, hvor han 
er reservedelsmand, i et firma med gaffeltruck 
som speciale.

Hvis det var en stor omvæltning, og måske lidt 
vemodigt, at rive sig løs fra livet i Hovedstaden, 
og sige farvel til venner og bekendte, så var det 
første møde med AGF i 1979, til gengæld no-
get af det, som han havde savnet lidt, efter at 
han var kommet til Fyns land, da han ikke havde 
anden kontakt i området ud over familien.Den 
første kontakt han tog udadtil, var badminton i 

AGF. Det dyrker han for øvrigt stadigvæk, selv 
om det kun er på motionsplan. Der kom så se-
nere håndbold oveni, hvor han i 6-7 år spillede 
på Allesøs 3. hold.

”Støtten”, som jo altid har kunnet bruge nogle 
friske nye kræfter, fik i begyndelsen af 90erne 
også slået en klo i Jan. Han fik dermed  også et 
godt indblik i, hvad AGF’s mest alsidige afdeling 
går og laver. Ikke kun af praktiske ting, men også 
af div. arrangementer og indsamlinger. Man 
fandt her ud af, at Jan også havde evner som 
kasserer, så den post bestred han samtidig med 
i en del år.
 
Siden 2003 har han været kasserer i hovedaf-
delingen, hvor han med stor omhu og tilbage-
holdenhed, som en god kassemester nu en 
gang skal være i besiddelse af. Han overlod 
dog posten til anden side, her ved sidste ho-
vedgeneralforsamling i april 2009.

Birthe og Jan bor stadigvæk i huset på Søbal-
levej, men det har nu en del år på bagen, så her 
de sidste tre år har fritiden mest båret præg af 
arbejde med at bygge om og renovere, så det nu 
er ført Up To Date, med bl.a. et flot nyt køkken.
Ud over det, så har de en dejlig have, som de flit-
tigt deles om, alt efter den enkeltes interesse.

Dengang deres to piger var små, stod fritid og 
ferier ofte på camping. Efter at de er flyttet 
hjemmefra, så er ”sneglehuset” droppet helt, 
mens ture og ferier, som førhen, mest er kør 
selv, og sammen med gode venner. Allerhelst 
sydpå, og gerne til Italien og Frakrig.

Jan er efterhånden fyldt 55 år, så for at holde 
sig i form, og allerhelst i den rigtige facon, så er 
han også begyndt at gå i Fitness Center.



AG
F

ALLESØ
KONTAKTLINSEN

Hver mandag og torsdag med start d. 10. August. 

NY DARTKLUB
I ALLESØ


