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FORMANDEN HAR ORDET

Så er vi klar til et nyt år 
- og herfra de bedSte ønSker for 2010

Vi har næsten fået overstået alle general-
forsamlinger og der er fundet folk til alle po-
ster dog undtagen i gymnastikken som igen 
i år må ud i en ekstraordinær generalforsam-
ling. Jeg håber meget at det lykkes, ellers må 
afdelingen gå i dvale i en periode og det vil 
være synd.

Det er dog skuffende at ikke flere dukkede 
op til STØTTEAFDELINGEN’S idet de yder en 
stor støtte til de aktive afdelinger og de har 
krav på lidt ekstra opmærksomhed. Husk at 
støtte dem der støtter.

Det er mit indtryk at, der er en god økonomi 
i alle afdelingerne, men de har også arbejdet 
hårdt for det. Så det er ikke økonomiske pro-
blemer der skal afholde folk fra at give en 
hånd med.

Det ser også ud til at, de har nogenlunde 
styr på trænerposterne og det er glæde-
ligt at der fortsat er nogen som vil tage sig 
af ungdommen i vores klub, og dem skal vi 
passe godt på, fordi som vi kan læse i avisen 
er det ikke let at skaffe frivillige ledere.

Ifølge de oplysninger jeg er i besiddelse af 
har der været god tilgang stort set i alle af-
delinger og det skal vi være meget glade for, 
det er ensbetydende at der gøres i godt ar-
bejde fra alle de frivillige som vores forening 
bygger på. Lad os fortsætte af den vej.

Kontaktlinsen vil også i 2010 blive omdelt 
som tidligere, dog skal der findes nogen 
flere annoncører. Er der nogen som har lyst 
til at tegne en annonce eller kender nogen 
som vil så kontakt en fra bladudvalget.

BANKO kører godt og der er godt med 
mennesker hver søndag, men som tidligere 
skrevet kan der godt bruges en par hænder 
mere på enkelte hold, så hold jer endelig ikke 
tilbage. Kontakt Svend Guldager eller en fra 
bestyrelsen, såfremt at du kan afse hver 5. 
søndag til at hjælpe til.

Vi skal straks efter påske tage stilling hvor-
ledes vi vil angribe udviklingen i lokalområ-
det herunder også renovering af hallen. Det 
bliver et større arbejde og jeg håber at der er 
nogen som vil deltage i dette arbejde.

Vi tager arbejdstøjet på og informerer  
løbende.

Med sportslig hilsen
Claus gomme gommesen

hUSk 
at tilmelde dit OK Benzinkort  
til sponsornummer 55 97 10.  
Så støtter du Allesø GF.

blad nr. 2 3 4

deadline 25. april 25. juli 17.oktober

Udsendt 19. maj 18. august 10. november

Indlæg sendes til agf.kontaktlinsen@live.dk
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STØTTEAFDELINGEN

Så nærmer tiden sig, for den årlige Hangar-
fest, og dermed også for det årlige spon-
sorcykelløb ”Tour de Allesø” som afvikles 
søndag d. 30. maj. Ligesom sidste år starter 
vi kl. 11:45-12:15 med juniorløb, efterfulgt 
af de voksne fra 12:30-13:30

Mange bække små
Disse 1½ times anstrengelser resulterer i, 
at der hvert år indkøres ca. 60.000 kr. som 
fordeles med 50 % til den afdeling som har 
kørt pengene ind, og 50 % til støtteafde-
lingen, som så igen deler dem ud til vores 
unge mennesker.

De fleste sponsorater ligger mellem 50,- og 
200,- kroner, og dermed er det især efter 
princippet ”mange bække små…” at pengene 
køres ind. Som sponsor kan man vælge at 
støtte med et fast beløb, eller et beløb pr. 
kørt kilometer. Som sponsor deltager man 

automatisk i lodtrækningen om de mange 
flotte præmier, bl.a. en cykel til en værdi af 
ca. 3000,- kr som vist på billedet nedenfor.

Tag derfor godt imod vores ryttere når de 
kommer rundt her i april og maj måned, for 
at tegne sponsorater.

Støt en god gerning med 1 time 
(30 min.) af dit liv – motion skader ikke
Vi skal bruge ca. 30 unge mellem 12 og 
16 år, og 30-40 voksne som har lyst til at 
”knokle” for en afdeling i 30 eller 60 min. Så 
hvis ikke du er blevet kontaktet af din afde-
ling, og du meget gerne vil cykle, så tøv ikke 
med at melde dig. Vi skal nok finde en afde-
ling du kan cykle for.

Vil du gerne cykle, så kontakt:
Michael Hjæresen på Tlf. 6167 8704 
Uffe Christensen på Tlf. 65 97 88 48

SponSorCykelløb 2010



AG
F

ALLESØ

4 A l l e s ø  G y m n a s t i k f o r e n i n g  •  1  /  M a r t s  2 0 1 0



A l l e s ø  G y m n a s t i k f o r e n i n g  •  1  /  M a r t s  2 0 1 0 5

BADMINTON

beretning 2009 - generalforSamling den  4. febrUar 2010

Ja - det er så i dag 27. gang vi holder general 
-forsamling i badmintonafdelingen under   
Allesø G. F

Året 2009 har været et af de mere stille år, 
hvilket nok også er naturligt efter et meget 
hektisk jubilæumsår i 2008. Vi har i 2009 
fået afsluttet de sidste ting omkring jubilæ-
umstøjet, og med hensyn til jubilæumskrif-
tet har vi stadig flere eksemplarer, hvis der 
er nogen som mangler et eller kender nogen 
som gerne vil have et. Vi har også et beløb 
på godt 8.000,00 kr. som vi sammen med 
haludvalget skal bruge til en eller anden ud-
smykning i hallen. 

Jeg vil godt her i beretningen for 2009 
fremhæve to ting. En god og en mindre 
god. Lad os tá den gode først. Det er pro-
jektet med idræt om dagen. Når jeg husker 
3-4 år tilbage havde vi den målsætning, 
at de badmintonaktiviteter som foregik i  
Allesøhallen i dagtimerne under SIKO 
skulle indlemmes i badmintonafdelingen. 
Det lykkedes ved godt benarbejde at få en 
aftale på plads og de spiller nu som fuld-
gyldige medlemmer hos os. Det har været 
en kæmpe succes med hele 61 medlem-
mer her i 2009, som spiller hver tirsdag 
og torsdag formiddag. Der er stort frem-
møde - ja selvom vi har 10 baner med 4 
spillere på hver er der til tider oversiddere! 
Og samtidig hygger de sig med stævner og 
frokoster, så man kan blive helt misundelig 
på dem, der har mulighed for at spille om 
formiddagen - og husk man bliver aldrig 
for gammel til at spille badminton. Jeg vil 
godt her benytte lejligheden til at sige tak 
til dem som aktivt er med i arbejdet om-

kring planlægningen. Idræt om dagen er 
et rigtig godt projekt for både deltagere, 
badmintonafdelingen og Allesøhallen.

Så til det mindre gode, nemlig antallet af 
turneringsspiller som træner mandag aften. 
Her ved årsskiftet var der kun registreret  
15 spillere. Går vi også her 3-4 år tilbage var 
vores positive problem, at der var for mange 
til turneringstræning mandag aften. Vi trak 
nogle af veteranerne væk, men må nu kon-
statere at bunden forhåbentlig er nået her 
i 2009 med hensyn til antal spillere. Det 
hersker ingen tvivl om at en stor klub som  
vores skal há mulighed for turneringstræ-
ning og holdkampe og bestyrelsen gør også 
alt for at skaffe rammerne. Jeg vil endda 
rose os selv for,  at vi har formodet at an-
sætte trænere som alle har været glade 
for at være  her og som VI har været glade 
for. Her i sæson 2009/10 startede Jørgen 
Hørslev Hansen og han gør det rigtig godt, 
men det er jo svært at holde motivationen 
for både træner og spillere når der ikke er 
flere aktive.  Det her giver også udslag i at 
der i den igangværende sæson kun er til-
meldt to turneringshold. Et i serie 3 og et i 
veteran B og når vi kigger på stillingen nu 
ligger de desværre begge i bunden. Her er 
noget vi bør kunne gøre bedre!

Ungdomsafdelingen kører godt med et sta-
bilt og fornuftigt medlemstal.  Helle har styr 
på tingene og gør et godt stykke arbejde 
samme med de øvrige trænere og ledere.  
Der har i 2009 været flittig deltagelse 
i stævner rundt omkring på Fyn, og her  
betaler vi som bekendt  50% af tilmeldings-
gebyret.  Der er to hold tilmeldt turneringen 
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Dansk Service:
under Tel.: 80 01 87 01
gratis linie! fra fastnet eller

Deres ordre nr.:
67 - 521291 / 499318
Hamburg, d. 10.06.2008

Berendsohn AG, Alte Sülldorfer Landstr. 400, D-22559 Hamburg

bedes ændret som vist korrekt som vist
Underskrift

Tekstkorrektur
En service fra Berendsohn AG

Farvenuancen i færdigt tryk kan afvige fra her viste udkast

Forstørrelse til korrekturlæsning

Mange tak for Deres ordre.
Er teksten rigtig ?

Tel. 004940 81909 132
Fax: 0049 40 8195 7076
e-mail: wtegetmeier@berendsohn.com

Promotion-Kuglepen med digitaltryk

Tekstkorrektur
En service fra Berendsohn AG

Vi forventer Deres svar inden: 16 .06.2008
og alt efter valgt produkt når leverancen frem til Dem ca. 4-6 uger efter denne dato ("00"-termin) /
henholdsvis sendes svarende til leveringstermin iflg. ordre

Handelsagent, Tina Mindested, T09

Odense Tømrerfirma ApS

mail: limi@engblommen.com

Alt i tømrer & snedkerarbejde

Claus Depping
Michael Tømrer

tlf. 23 83 77 77
tlf. 40 50 05 38

Søballevej 71, 5270 Odense N
Engblommen 13, 5220 Odense SØ

Alt i tømrer & snedkerarbejde

Claus Depping
Michael Tømrer
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tlf. 40 50 05 38

Søballevej 71, 5270 Odense N
Engblommen 13, 5220 Odense SØ
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BADMINTON

under FBKr - et U 13 og et U 15 C. Vores 
eget U15 stævne som jo efterhånden er  
en tradition blev atter en succes både 
sportslig og økonomisk. Stævnet startede  
i september 2000 så det var faktisk 10  
års jubilæum her i 2009. Tak til Danske Bank 
for den fine opbakning.

Ungdommen har afholdt et vellykket klub-
mesterskab og afslutningsarrangement  
efter sidste sæson - og her i efteråret var 
der en rigtig rigtig god tur til Denmark Open.  
Ja - Helle du skal virkelig há ros for de mange 
ting du sætter i værk sammen med børnene. 
Og så er du flittig til at skrive om det i vores 
klubblad Kontaktlinsen - tak for det.

Også baneudlejningen forløber som plan-
lagt. Vi har en rigtig god udnyttelse af  
banerne i hverdagen, dog kniber det fortsat 
med lørdag midt på formiddagen. Som alle 
ved lejer vi mange timer i Allesøhallen - ja 
flere end alle de andre afdelinger tilsammen 
- så det er vigtigt at vi kan besætte de timer 
vi lejer og at også de udlejede timer benyt-
tes.  I den forbindelse kan jeg oplyse at vi 
her pr. 31. december 2009 har registreret 
351 medlemmer hvilket er 10 mere end året 
før.  Apropos registrering så har vi fortsat i 
bestyrelsen en arbejdsopgave som går ud 
på at gøre både registrering og opkrævning 
hos medlemmerne mere simpel - men vi har 
indtil nu ikke fundet de ”vise sten”. Grund-
holdningen er som udgangspunkt dog klar: 

Alle som spiller badminton i Allesøhallen 
skal være medlem i vores afdeling! 

Som sædvanlig har vi afholdt de to traditio-
nelle AGF-stævner i foråret og efteråret. De 
er officielle stævner i Fyns Badmintonkreds 

og bliver derfor annonceret i deres kalen-
der på hjemmesiden, både med indbydelse, 
program og resultat. Desværre er der alt for 
få deltagere - især fra vores egne medlem-
mer. Det er stævneudvalget der suverænt 
bestemmer indhold og form - ja og om de 
overhovedet skal afholdes! Jeg vil her op-
fordre til at vores medlemmer bakker op  
omkring de to stævner - men måske er der 
kun ressourcer og spillere til at afholde ET 
årligt stævne?  Det bringer mig videre til 
klubmesterskabet som også i 2009 blev 
afholdt ved sæsonafslutningen - men også 
her var deltagerantallet meget begrænset.  
Skal vi måske bare konstatere at tiden er lø-
bet fra afholdelse af disse stævner. Det kan 
kun fremtiden vise!

Ja - også afslutningsfesten i 2009 manglede 
deltagelse. Det var rigtig sjovt og hyggeligt 
for de små 30 inklusive påhæng der deltog, 
men ud af en medlemsskare på 350 er det 
alt alt for få. Vi kan se at medlemmerne hol-
der afslutning sammen med dem de nu spil-
ler med og det er absolut OK. Derfor er den 
officielle afslutningsfest i 2010 droppet.

Til slut tak til vores halværter Jette og Per 
for godt samarbejde, ja tak til alle som også 
i 2009 har arbejdet for badminton i Allesø.

- det var så beretningen fra et stille og roligt år!

Efter godkendelse af et flot regnskab, var 
der genvalg over hele linjen og så var der 
dømt hygge i cafeteriet sammen med en 
god gammel dansk bøf!!

poul erik 
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Resultatliste:

DD-M 1. Kirsten M./Conny H. Højby
  2. Henriette B./Helle S. Allesø

HD-M 1. Søren L./Bo N. Højby
  2. Claus B./Morten S. Allesø

MIX-M 1. Helle S./Jesper I. Allesø
  2. Kirsten m./Bo N. Højby

HD-A 1.Vesti H./Leif A. Allesø
  2. Peter L./Henrik E. AFB

HD-B 1. Jan G./Lars K. Allesø/Søhus
  2. Jan H./Steen N. FKS

HD-C 1. Morten R./Ricco H. Allesø
  2. Lars K. O./Jørgen M. Allesø

MIX-C 1. Britt J./Palle P. FKS
  2. Heidi F./Jan G. Allesø

Følgende klubber deltog ved stævnet:

AFB
Allesø
Bellinge
Fjordager
FKS
Højby
Søhus

HUSK: der bliver afholdt klubmesterskab 
Lørdag d. 10. april i alle rækker lige med und-
tagelse af HS, som vil blive afviklet mandag 
d. 12. april.

BEMÆRK: et klubmesterskab er lige så me-
get for nybegynderen, som for turnerings-
spilleren.

Og så lige en opsang til pigerne - det kan 
da ikke passe, vi ikke skal have nogle kvin-
delige klubmestre. Kom nu ud af busken, og 
tilmeld jer.

På stævneudvalgets vegne
lone nielsen/helle Svaneberg  

    

Årets første stævne forløb rigtig godt. Der 
var sendt indbydelser direkte til mange fyn-
ske klubber, for at se om vi kunne få flere 
deltagere med, og det lykkedes. Der var i 
alt 50 deltagere som spillede næsten 40 
kampe. Et ekstra plus var, at der næsten var 
deltagelse i alle rækker, det synes vi tegner 
rigtig godt for fremtidige stævner/klubme-
sterskaber. Vi håber de mange nye delta-
gere havde et godt stævne, så det ikke er 

sidste gang de har deltaget. Stævnet kom 
godt i gang med den ene damedouble kamp, 
efterfulgt af Mix og herredouble. Nogle af 
puljerne blev utrolig spændende, specielt 
HD-C, hvor vi skulle ud og tælle point, og der 
var kun 2 bolde, til forskel mellem alle 3 hold, 
så det var virkelig tæt. Vi slap for skader og 
der var en god stemning, også selvom vi 
sluttede lidt senere end forventet.

agf StÆvne 2010

BADMINTON
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Søndag d. 18. april vil der blive afholdt 
Ungdoms klubmesterskab.

Kom i hallen og støt dit barn, barnebarn, sø-
ster, bror eller kammerat. Der vil være gratis 
kaffe, brød og saftevand, til alle som kom-
mer i hallen, for at følge vores dejlige ung-
domsspillere.

Onsdag d. 28. april holder vi afslutning for 
ungdomstræningen.

Inden badminton sæsonen er helt slut, vil 
jeg gerne takke ungdomstrænerne – Jesper, 
Rasmus, Patricia, Vesti og Marianne for de-
res store indsats og det gode samarbejde vi 
har haft i denne sæson.

Det glæder mig rigtig meget, at de 4 har gi-
vet tilsagn om, at fortsætte næste år.  Ma-
rianne må desværre stoppe pga sit arbejde, 
men jeg håber vi stadigvæk kan trække lidt 
på hende, når vi står i akutte problemer, eller 
står over for større arrangementer. 

Ungdomsformand/træner
helle Svaneberg

idrÆt om dagen.

Da sneen væltede ned, dengang vi skulle 
have julefrokost d. 17/12 09, blev det aflyst 
og i stedet for holdt vi det d. 21/1 2010. Der 
var 42 meldt til spillet, som startede kl. 9,30, 
hvor man blev delt op efter styrke. Herefter 
var vi 49 til julefrokost, da vi har nogle ska-
dede, som dukkede op til frokosten..

Fordi vi nu er ved at være mange, har vi væ-
ret nødt til at kommunikere på opslagstav-
len og på hjemmeside med det allervigtigste 
ting under ”Idræt om dagen”.

Vi har været i Nr. Åby og spillede turnering 
torsd. d. 7/1 2010, trods det at de var man-
ge dernede, var vi alligevel 20, som spillede 
herhjemme.

hans h. larsen / niels Sigersted

SÆt krydS i kalenderen nU  trÆner teamet

BADMINTON
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Tlf. 66 10 93 05
www.fjordagerslagteren.dk
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Som skrevet i sidste nummer af kontaktlin-
sen, skulle vi til at holde juletræsfest, MEN 
med 26 voksne og 24 børn, så løb det ikke 
rundt og ville give et underskud. Så det 
er noget vi overvejer at droppe her i 2010, 
synd og ærgerligt MEN! Vi ved godt man skal 
forny sig og prøve det på en anden måde, 
det er også en af de ting vi arbejder på, og 
ikke tar’ ”plejer” med, når vi planlægger. Hvor 
skal vi få de gode ideer fra !!!!! Vi prøver selv, 
men har du nogen så lad os vide det. 
 
Vi afholdt Generalforsamling i mødelokalet i 
Hallen d. 18. februar 2010. Der var os selv - 
2 fra hovedbestyrelsen, en formand fra bad-
minton og en fra gymnastikbestyrelsen. Det 
gjorde at vi lige kunne køre generalforsam-
lingen igennem, Tak for støtten. Vi går altså 
og bruger rigtig mange, men hyggelige timer 
i støtten, og det er ikke for at få en pokal for  

vores arbejde, men deltagelse i vores gene-
ralforsamling kunne det vel godt blive til, eller 
hvad?
 
I skivende stund er det Dilettant vi roder 
med, der var i år tilmelding til alle tre fore-
stillinger, og i år, som noget nyt blev Fredag 
prøvet med spisning, inden dilletanterne 
indtog scenen.

Torsdag var med kaffe og hjemmebag. Lørdag 
aften var start tidspunktet sat til 18.30, så 
der blev en halv time mere med dans til Duoen 
2 Danes - Ebbe & Joy Danielsen. Der var også 
forudbestilt smørrebrød, som vi håber smagt 
Jer. Der var ikke nogen eftermiddagsforestil-
ling lørdag, så nu må vi se hvordan det kørte, 
men det er sikkert gået godt. Vi håber på at 
se jer til vores arrangementer, overskuddet 
går til ungdommen. 

Uffe

Hangarfesten 2010.

VIND EN FLADSKÆRM
Voksenbilletter, både Entre og Entre med 
Buffet deltager i lodtrækningen om en 
fladskærm ved at købe billet senest den 
16. maj 2010.

Der trækkes lod lørdag den 29. maj til festen.
Lodtrækningen udgår, hvis der er under 100 
solgte billetter.

Køb billetter hos din gadesælger, Inga i 
Klubhuset, Per i Hallen eller bestil på mail:  
larsthansen@mail.dk

Støtteafdelingen

heJ, er dU friSk, Så Se her …..

STØTTEAFDELINGEN
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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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Sæsonen 2009 – 2010 har været et 
spændende år. Med knap 150 medlemmer 
er vi nu den 3. største tennisklub i Odense 
Kommune. Vi er også en af de få klubber 
med belysning af 2 baner således at vi kan 
forlænge spilletiden i efterårsmånederne – 
et tiltag, som mange har været glade for. 
Herudover har vi også fået etableret et 
nyt fuldautomatisk vandingsanlæg, som vi 
glæder os til at få gavne af i år. Vandings-
anlægget blev støttet med 40.000 kr. i til-
skud fra Odense Kommune.

Men der er også sket andre forbedringer. 
Vi har fået nye termovinduer og hoveddør 
i klubhuset og kommunen har foretaget en 
række tiltrængte små reparationer til lofter 
og brusere.

Sæsonen 2009 – 2010 har også været 
spændende på en mindre heldig måde. Kort 
efter udskiftning af vinduer og døren var 
der atter indbrud i klubhuset.  Da hærværket 
i huset var mere omfattende end vi har op-
levet før tilkaldte vi politiet, som gik i gang 
med at løfte fingeraftryk på indbrudsstedet. 
Desværre – grundet mangel på beviser – har 
politiet opgivet sagen. I øvrigt synes vi, at 
det var en stor skam, at petanque klubbens 
hal nærmeste blev raseret ved samme lejlig-
hed. Ved en anden lejlighed har nogen – vi 
ved ikke hvem for der var ingen indbrud – 
stjålet klubbens nyanskaffede tennisudstyr, 
som skulle udlånes til folk, som overvejer at 
spille tennis.    

Det er meget sjældent, at bestyrelsen over-
vejer udelukkelse af medlemmer fra klubben, 
men det kom på tale i efteråret da det blev 

konstateret, at muligheden for belysning af 
bane 1 og 2 blev misbrugt af nogle drenge 
til at spille fodbold en sen aften. I bestyrel-
sen synes vi, at det er ærgerligt, at der vises 
så lidt respekt for andres bestræbelser på, 
at holde banerne så flotte som muligt for 
alle i klubben.  

Sportsligt har sæsonen også været et rigtigt 
godt år. Selvom deltagerantallet ikke blev så 
stort kunne både SparCup og klubturnerin-
gen atter gennemføres. Vores nye klubme-
strer i de 2 turneringer blev som følger:

SparCup: 
Herredouble: Per Hansen og Dennis 
Jørgensen og Mixdouble: Maria og Thomas 
Bystrup-Kjær.

Klubturneringen:
Damesingle: Inge-Lise Mortensen; 
Herresingle B-rækken: Johnny Nielsen; 
Herresingle A-rækken: ikke færdigspillet.

Peter Jensen har haft ekstra travlt i trænings-
timerne med stor tilslutning i alle aldersgrup-
per. Der har også været et godt sammenhold 
sæsonen igennem. Peters indsats – uge 
efter uge - betyder uendelig meget for klub-
bens ve og vel. Da Peter har mere end rigeligt 
at se til, arbejder vi på, at finde en hjælper til 
ham i den kommende sæson.

Klubben har også etableret et godt samar-
bejde med Spurvelundskolen om ”tennis i 
Idrætstimerne”. Som I ved er formålet med 
tilbuddet, hvor skolen selv står for trænin-
gen, at fange børnenes interesse for tennis 
i de små klasser.  

beStyrelSenS beretning 2010

TENNIS
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Sponsor i DIN klub
- Vi har også et godt tilbud til dig

TARUP CENTER - RUGVANG - ODENSE NV - TLF. 66 16 18 40
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TENNIS

Efter en lidt vanskelig start har banerne 
været usædvanlig gode i sæsonen.  Trods 
kommunens dalende Vedligeholdelsesind-
sats har standarden alligevel været ret høj 
og stigende på grund af frivilligt arbejde fra 
medlemmerne. Tak til mange for denne ind-
sats, men specielt til Hans Bendtsen, som har 
været en stor hjælp sæsonen igennem.
Mange medlemmer er glad for vores øl og 
vand ordning, som giver et godt bidrag til 
klubbens kasse. Det kan her afsløres, at køle-
skabet ikke fylder sig selv. Niels og Karen skal 
derfor have en stor tak for deres indsats.

Allesø GF er i 2009 gået i luften med en ny 
hjemmeside og tennisafdelingen har fået 
sin egen side. Peter har deltaget i et orien-
teringskursus om siden og er vores webma-
ster. Desuden kan vi oplyse, at tennisklub-
ben har nu fået sin egen selvstændig e. mail 
adresse -  agftennis@gmail.com
Bestyrelsen har noteret sig, at Odense Kom-
mune arbejder med planer om etablering af 
et indendørs tennisanlæg ved Marienlyst. 
Vi har taget kontakt til Odense Tennis Klub 
(tidl. OB) for at drøfte hvordan tennisklub-
berne i Odense evt. kunne samarbejde om 
at gøre anlægget til et fælles anliggende 
for at sikre de bedst mulige indendørs facili-
teter som muligt.

Om lidt vil Susanne gennemgå klubbens 
regnskab, som grundet bestyrelsens investe-
ringer ikke har givet overskud i år. Det er dej-
ligt at vi har haft økonomisk råderum for at 
kunne forbedre forholdene for medlemmer-
ne, som vi har gjorte. At vi har dette råderum 
skyldes ikke alene medlemsfremgangen, men 
også vores sponsorer. En stor tak skal derfor 
atter bringes til Spar Søhus, Nordea A/S og 
Fransa A/S for trofast støtte til klubben.

At klubben har haft så stor fremgang er 
glædeligt, men bagsiden af medaljen er, at 
vi fortsat kun reelt er 4 i bestyrelse for at 
varetage et stigende antal medlemmers in-
teresser. Da vi har akut behov for nogle eks-
tra hænder, har vi aktivt forsøgt at invitere 
nogle flere med i bestyrelsesarbejdet.  Man-
ge vil have fået en mail fra os for nylig og 
vi satser meget på at der nu kommer flere 
med, så vi som minimum kan opfylde vores 
vedtægter som foreskriver 5 - 7 bestyrel-
sesmedlemmer uden brug af stråmænd.
Til sidst vil jeg godt bringe et stort tak til 
Karen, Susanne og Peter for samarbejdet i 
bestyrelsen og for alt det andet de gør for 
at skabe de bedst mulige rammer for vores 
medlemmer.

Husk – vi har den bedste tennisklub på 
Fyn – så pas på den!

På bestyrelsens vegne
Jeremy dean

Formand 

tilbagemelding fra general-
forSamlingen den 9. 2. 2010 

Efter generalforsamlingen kan vi med glæ-
de konstatere, at vores medlemmer bakker 
op omkring klubben. Bestyrelsen er nu på 
7 medlemmer. Vi byder velkommen til Karin 
Jensen og Johnny Nielsen. Suppleanterne er 
Emily Dean og Niels Rasmussen. Desuden 
har Hans Bendtsen meldt sig under fanen 
til klubbens banepasningsudvalg – og dette 
er vi meget glad for. Herudover kunne Peter 
Jensen oplyse, Brian Brøndsted er parat til at 
give en hånd med på træningsaftener – når 
der er behøv for det. Tak for det Brian!
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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: Kurt Rasmussen, Broby Kirkevej 2 65978438
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 61777588

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 61777588
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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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
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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
Idræt om dagen: Hans H. Larsen, Broby Kirkevej 9 65978169

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 61777588

dilettant  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 Formand: Steen Stærke, Chr. Lehns Vænget 39 D 28144240
Kasserer: Inge Jørgensen, Broby Kirkevej 28 65978265

Anders Andersen, Dalsvinget 1 29891903
Michael Rask, Thune Nielsensvej 28 22291744
Per Knudsen, Ærtebjerggårdvej 10 22193377
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Med dette som indledning,  vil bestyrelsen  
gerne ligge op til debat om, hvordan får vi 
flere forældre til at tage ansvar og melde sig 
under fanen i AGF FODBOLD, det kan ikke 
passe at der ikke går en Mor eller Far eller en 
Farfar/Morfar eller en der slet ikke har børn 
endnu rundt derude, der kunne tænke sig 
at GØRE EN FORSKEL, for det er lige nem-
lig det en træner gør, en STOOOOR forskel, 
forskellen ligger i at børnene ser op til en 
voksen der tager sig tid til at træne dem og 
tage med ud til kamp, de får noget at gå op i, 
og det gør de, der er alt for få forældre med 
omkring holdene når de spiller og træner, 
KÆRE FORÆLDRE giv jer tid til at se jeres 
børn, de nyder det når Far eller Mor er med 
på sidelinjen, også selv om de er 14-15 år!

SÅ HAR DU LYST TIL AT GØRE DEN-
NE FORSKEL FOR BØRNENE I LOKAL-
OMRADET, SÅ RING ALLEREDE I DAG PÅ 
22160851 ELLER 65965008 SÅ GØR DU 
ALLEREDE EN FORSKEL.

Fodbolden har siden sidst holdt ALLESØ 
CUP, og det er stadig svært at få armene 
ned, det var en kæmpe succes,  hele 114 
hold kom udefra og med vores egne 10 hold 
stod det i skærende kontrast til de 54 hold 
der deltog i alt i 2008, herfra skal endnu en 
gang lyde et KÆMPE TAK til alle de frivillige 
hjælper, der så flot støttede op omkring af-
viklingen, som for første gang også omfat-
tede Fredag aften, vi der var der ,havde en 
hyggelig weekend med over 800 !! dejlige 
glade børn i alderen 5 til 16 år, dette er en 
unik oplevelse som jeg personligt nødigt vil 
være foruden - TAK  TAK  TAK !

I Januar var fodboldafdelingen så heldige 
at modtage 5500 kr. samt drikkedunke 
til ALLE medlemmerne, denne generøse  
donation kom fra DANSKE BANKs FYNS 
FOND via fundraising.

INDENDØRSSÆSONEN 09-10

HERRE SENIOR
Har trænet indendørs hver fredag med et 
noget svingende deltagerantal?? Fra 4 til 
15-16 stk. er det blevet til, der har dog de 
sidste gange været en markant større til-
slutning, efter at Palle og Dennis har fået 
sat dette i system og vejret jo ikke ligefrem 
har tilladt at træne seriøst udendørs.

DAME SENIOR 
Har deltaget sammen med Herrerne om fre-
dagen, denne dag passer åbenbart ikke ret 
godt ind i de unges mønster, jeg mener dog 
at kunne sige at hvis man vil fodbold finder 
man også tid til det om fredagen, det posi-

holdleder til herre Senior SøgeS omgående /
trÆnere til U11 Samt U14 SøgeS omgående

FODBOLD

På billedet ses overrækkelsen den 4.2.2010 
i DANSKE BANK NORD (NÆSBY )
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tive ved denne vinter har været et sammen-
arbejde med  Lumby IF Damerne som gerne 
ville træne indendørs sammen med vore da-
mer, ret interessant , der er også blevet drøf-
tet en udvidelse af sammenarbejdet mellem 
de to hold i indeværende sæson, men dette 
er stadig i støbeskeen. Vi venter på svar fra 
Lumby IF.

SUPER MASTERS.
Supermasters (+58 år) mangler stadig lidt 
friskt blod, men de har dog trænet hele vin-
teren, eller rettere når vejret har tilladt det, 
vinteren har jo som bekendt været lidt hård 
ved vores baner, først frost, og så tøvejr 
med smattede baner som resultat. De træ-
ner forsat mandag kl. 19.00 -  ?   Kom og vær 
med hvis du har lyst og er frisk på lidt godt 
samvær, både på og udenfor banen.

OB 70
OB70 (+38 år) træner sammen med Super-
masters i vinterhalvåret, da de ikke deltager 
i turneringer i vinterhalvåret er der ikke sket 
så meget, jeg har dog set at der er en rigtig 
god tilslutning til træningen så er du +38 år 
så kom og vær med hver mandag omklædt 
kl. 19.00 eller se mere på alleso.dk 

U17 
Drengene har deltaget i to stævner et hos 
OB, de hold der kom der var MEGET gode så 
det blev bare tilskrevet som en gang ekstra 
træning, og så Allesø Cup ligeledes med 2 
hold hvor det ene blev nr. 3 flot her var der 
også rigtig gode hold med som f. eks Skam-
by og Søhus/Stige U17 startede udendørs 
den 9.3 og træner hver tirsdag og torsdag 
kl. 17 -18.30.

U14
U14 har været med til 2 stævner Allesø Cup 
hvor man deltog med 2 hold U12 samt U13 
nåede frem til at spille om medaljer hvor 
de desværre blev slået i den sidste kamp 
og blev dermed nr. 4, og så har de deltaget 
i Fyns Stiftidende mellem jul og nytår. Her 
nåede man at vinde en og spille en uafgjort 
, men det var desværre ikke nok til at gå vi-
dere. Men børnene hygge sig gevaldig, og 
så kom holdet også i avisen med billede og 
interview , samt billede af supporterne ( flot 
banner drenge )  
Der trænes Tirsdag og Torsdag 17-18  
opstart 2.3 løbetræning indtil vejret til- 
lader andet.

U11 OG U10 OPSTART 1.3 OG TRÆNER 
MANDAG OG ONSDAG  16.30 -  18.00 
Overordnet set en god vintersæson, uden 
et eneste frafald af spillere (i tvivl om en 
enkelt spiller som vi ikke har set et stykke 
tid) Ungerne virker glade og for manges 
vedkommende meget interesserede, og 
udviklingen for flere spillere har været  
meget stor. 

Vi har arbejdet en del med spille fod-
bold med hovedet (tænke sig om),  
at placere sig rigtigt på banen og lægge 
pres på modstanderne, samt bibeholde 
dette pres. Mit indtryk er at alle spillere er 
glade for at spille fodbold hos os.  

U11B 
FBUs B stævner: 4 stk, 2uafgjorte kampe, 
og resten vundet, rigtigt flot. 
Fyens Stiftstidende: 1 vundet, 1 uafgjort 
(mod de senere nr. 4)  og resten tabte 

FODBOLD
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WWW.ODENSE-MALERFIRMA.DK
POST@ODENSE-MALERFIRMA.DK
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Morud A stævne: (mix U10 og U11 spillere), 
nr. 3 - og slog bl.a. Morud som blev nr. 2 ved 
Fyens Stiftstidende med 3-0. 
B67: 3vundne og 2 tabte. 

U10A: 
Stadigvæk blandt de absolut stærkeste på 
Fyn. FBUs A stævner, 4 stk. denne vinter, i 
alt 4 uafgjorte kampe og resten vundet 
Fyens Stiftstidende: 1 tabt (til hold som 
de har vundet over to gange tidl. i sæso-
nen), 1 uafgjort og vundet de andre, -de 
gik ikke videre fra puljen grundet målscore 
selvom de slog dem som blev nr. 2 i puljen. 
Samt nr. 3 i årgangen ældre (U11) ved vo-
res eget stævne. 

U10C 
To stævner udover ALLESØ CUP: 
Nemlig B67 og Dalby. Vi havde dog en god 
oplevelse i Dalby  hvor de blev nr. 3 - dog hav-
de vi forstærket holdet lidt til dette stævne. 
Ved vores eget stævne blev det udeluk-
kende til temmelig store nederlag, grundet 
at det er et hold som nok hører til i den ned-
re del af U10C men desværre var nød til at 
deltage i årgangen ældre da der ikke var en 
U10 række ved vores eget stævne. Glæden 
på holdet synes dog intakt og udviklingen 
går den rigtige vej.

U9
Har deltaget i et par stævner og de er gået 
ok der er stor forskel på de to hold, men 
med den nye træner Kristian og selvfølgelig  
vores Jimmi tegner det godt for foråret der 
er igen tilmeldt et B og C hold, der vil først 
være træning fra kl. 17.15 – 18.15 dette 
er p.g.a. at Kristian først skal have fri fra ar-
bejde, der vil dog være nogen i klubhuset fra 
16.45 mandag og onsdag så dem der kom-

mer fra Fritidsordningen kan komme ind og 
klæde om, evt være i klubhuset indtil 17.15

U7 
Har kun deltaget i  Allesø Cup , de øv-
rige stævner har det desværre ikke været  
muligt at deltage i p.g.a. sygdom eller ferie, 
der er desværre kun  3 spillere , og det er alt 
for lidt , med de nye der rykker fra U5 ser det 
ud til at vi kan lave 1 eller måske 2 hold , må-
ske endda et rent pigehold som det ene, det 
bliver spændende, Opstart bliver nok først i 
første uge i April udendørs p.g.a. vejret 

U5 
Det er lidt trist at sige det men det har ikke 
fungeret i vinteren, fredag er bare ikke den 
dag forældre til denne gruppe kan afsætte 
en time til fodbold, til trods for gentagne op-
fordringer og tilsagn fra Træneren og fra for-
ældrene er der kun kommet 1-3 pr. gang det 
er alt for lidt , alle håber at udendørs  bliver 
mere besøgt, OPSTART i 1. Uge i April, hvis 
vejret tillader det. Se evt. www.alleso.dk
Som et nyt tiltag har vi givet Støtte- 
afdelingen tilsagn om at hjælpe til med at 
dele kirkebladet ud 4 gange årligt, bestyrel-
sen håber at i som forældre og ikke mindst 
jer der spiller i klubben vil støtte op omkring 
dette, hvis i som spillere tager jeres egen 
gade eller 2 tager det 20-25 minutter, vel 
ikke noget der kan siges at være tidsrøver. 

Til slut vil jeg sige mange tak til alle dem der 
har hjulpet til, både ved ALLESØ CUP og de 
der kunne til Fraugde MC, samt alle Træner-
ne og øvrige som hjælper til i klubben uan-
set om de er medlemmer, forældre eller blot 
ønsker at støtte fodboldafdelingen. TAK… I 
GØR EN FORSKEL !

kim

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

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
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Sæsonen er forløbet godt, med god til-
slutning på holdene. Vi er omkring 180 
medlemmer i afdelingen. En stor tak og 
ros til vores dygtige, kreative og engage-
rede instruktører i gymnastikafdelingen. Vi 
afholdt vores generalforsamling i februar, 
med pæn deltagelse. Dog lykkes det ikke 
at vælge en ny bestyrelse. Så i skrivende 
stund venter vi på en ekstraordinær gene-
ralforsamling d. 15. marts, hvor vi meget 
gerne skal have sammensat en ny besty-
relse. Vores formand og instruktør Tina 
Dahl, rejser fra byen, kasserer Helle, ønsker 
at stoppe, det samme gør Kaj Larsen, efter 
flere års arbejde i bestyrelsen. Mange tak 
for Jeres store indsats!

Vi vil gerne takke Støtteafdelingen for øko-
nomisk støtte til børneholdene.

LEDIGE jOB
Til den kommende sæson mangler vi in-
struktører til: Pilates, Kom i Form, Mave-bal-
ler-lår, som alle er dame hold, på Spurvelund-
skolen, samt Spring og rytmisk gymnastik 
for drenge og piger 0-6 klasse i Allesøhallen.
Hvis det er noget for Dig eller kender Du én 
der er interesseret kontakt en i bestyrelsen. 
Vi vil meget gerne hjælpe med at finde rele-
vante kurser. 

bestyrelsen

Så er gymnaStik SÆSonen ved at vÆre SlUt

FODBOLD

GYMNASTIK

Fra ALLESØ CUP 28+29 november 2009
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Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk
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DART

med en rigtig god afsluttende frokost hos 
Per i hallen. Vi var 12 der deltog i turnerin-
gen samt frokosten og vi havde en rigtig 
god lørdag.

Vinder af A finalen blev Michael Rask, som 
fik 2 vinglas med indgraveret tekst.

2 pladsen gik til Jesper (var med som ikke 
medlem) og han modtog et gavekort til en 
fodbehandling hos Klinik-Rask v/ Nina Rask

Vinder af B finalen blev Poul Knudsen, som 
fik en gave æske med 6 øl.

2 pladsen i B finalen blev Jørn Mølgaard, som 
fik et pileetui.

Der var flere andre præmier, som blev 
sponseret af:

Allesø Hallens Cafeteria v/ Per H. Knudsen, 
vin T-shirts, kasketter og øl
Poul Knudsen, øl

Tag et kik på hjemmesiden, for at se vinderne 
af disse præmier. www.allesoe.dk/dart

Vi barsler allerede nu med et sæson afslut-
tende stævne/klub mesterskab, som skal 
forgå i hallen d. 24 april. Vi vil igen lave dette 
stævne åben så alle kan deltage. Så husk 
allerede nu datoen. Her vil vi igen afslutte 
stævnet med en frokost hos Per i hallen. Så 
kom og støt op om dette arrangement, der 
vil igen være flotte præmier.

For at få flere medlemmer til vores lille dart 
afdeling, vil vi gerne for resten af sæsonen 

invitere folk over, som måske kunne tænke 
sig at prøve dart. Dette vil være gratis fra nu 
og frem til sæsonafslutning, 1 Juni. Vi håber 
at nogle har lyst til at komme og deltage og 
se om det er noget for dem. Heriblandt må 
der gerne være damer. Vi har på nuværende 
tidspunkt kun en dame

NY UDVALGSLISTE

Formand: 
Steen Stærke:  tlf. 28144240
Kasserer: 
Inge Jørgensen:  tlf. 65978265
Udvalgsmedlem: 
Anders Andersen:  tlf. 29891903 
Udvalgsmedlem: 
Michael Rask:  tlf. 22291744
Udvalgsmedlem: 
Per Knudsen:  tlf. 22193377

voreS JUledart tUrnering forløb godt

Finalekampene følges spændt ved juledarten...
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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

ok støtter allesø gf
Klik ind på www.ok.dk og bestil et gratis OK Benzinkort.
Så støtter OK Allesø 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 nem-
lig billig benzin. Husk at oplyse klubbens sponsornummer: 55 97 10



A l l e s ø  G y m n a s t i k f o r e n i n g  •  1  /  M a r t s  2 0 1 0 2 7

er vi gået fra at være 6 spillere, som stillede 
et enkelt hold op til de mix stævner, der 
bliver afholdt i Volleyball, til ca. 24 medlem-
mer, som vi er i dag. Nu stiller vi altid med 2 
hold, og en enkel gang i denne sæson, stil-
lede vi op med 3 hold. Det må man sige er 
fremgang, og vi er rigtig glade for at se den 
tilgang der har været af spillere.

Derudover har vi også spillet pokalgalla i år, 
som er det største stævne, der bliver af-
holdt i volleyball i alle rækker, dvs. ungdom, 
senior, mix og på alle niveauer. Vi præstere-
de at komme på en 4. plads, som vi var godt 
tilfredse med, især fordi niveauet til dette 
stævne var højt. 

I mix-turneringen er der både en række A og 
B, hvor vi oftest har spillet i B rækken, men 
det lykkedes os at rykke op i A rækken for 
to turneringer siden, hvor vi så er blevet, til 
næste turnering. Vi håber på at kunne blive 
i A rækken, men man rykker op eller ned af-
hængigt af, hvor godt man klarer sig. 

Der er to stævner tilbage i denne sæson, og 
når de er blevet afviklet, afholdes der et 

senior stævne, hvor vi spiller med rene dame 
og herre hold. Dette stævne afholdes den 
10. april i Ubberud, hvor vi håber på at stille 
op med 1 herre hold, og hele 2 damehold. 
Vores haltid lå oprindeligt om onsdagen kl. 
20.30 til 22.00, men da vi altid efter træ-
ningen har lyst til at fortsætte lidt mere, er 
det lykkedes os at få en halv time ekstra, så 
træningen fortsætter frem til 22.30. Vi har 
et rigtig godt sammenhold, og vi ser altid 
frem til træningen, hvor vi mødes til lidt sjov 
og motion. 

Ydermere har vi hørt, at der er interesse for 
kids-volley, men problemet er, at der ikke er 
nok haltid, hvilket vi ville være rigtig glade 
for at få, for så kunne vi netop oprette et 
hold for børn. Det kan vi håbe på, at der kom-
mer til næste sæson. 

Dermed er denne sæson ved at være slut, 
men det er ikke ens betydeligt med at vi 
ikke skal være aktive, for sommer sæsonen 
starter, og så spiller vi udendørs. Rigtig god 
sommer og mange hilsner fra bestyrelsen 
for volleyball. 

Sejda Salispahic

gennem de SidSte par år

VOLLEY
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Til trods for al den vinter er der altid et pænt 
fremmøde til træningen, takket være at vi 
har fået lys i vores klubhus. Herligt. Det gir 
en hvis sammenhold at være 16—18 perso-
ner til træningen, så vi spiller fra begge ender.
 
Den 3/2 2010 havde vi generalforsamling, 
det er jo altid spændende hvor mange der 
møder op. Vi er 25 medlemmer, der var mødt 
19 medlemmer op. 

Fra hoved bestyrelsen Keld (tak til Keld) så 
det fyldte godt op hos ” Inga”. Nyvalgt til 
bestyrelse Kurt Rasmussen, som afløser for 
Alf Nielsen. 
 
Først og fremmest tak til Alf Nielsen for 
det store arbejde han har gjort i bestyrelsen,
Dernæst en stor velkomst til Kurt Rasmus-
sen som ny bestyrelses medlem. Nyvalgt 
som suppleant blev Jens Rasmussen også 
velkommen til ham. 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde kon-
stituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:  Gudmund Thingholm. 
Næstformand:  Kurt Rasmussen. 
Kasserer:  Conny Hägmann. 
Sekretær:  Henning Nielsen.  
Bestyrelsesmedlem: Astrid Jensen.
Suppleanter:  Niels Kold, 
 nyvalgt Jens Rasmussen.
 Når nu vinteren har forladt os vil vi forsøge 
at få gang i arbejdet med forøgelse af ba-
nerne. Håber vi kan få økonomi i det. Da vi 
igen i år vil deltage i ”TourDeAllesø” med 
vores udmærkede rytter Hans H. Larsen er 
det allerede muligt nu at sponsorere ham 
ved henvendelse til Henning på 65978545 
eller Gudmund på 23459029. For nye med-
lemmer træning tider er søndag fra 10 til 12 
mandag fra 14.30 til 17 onsdag 14.30 til17
 

Hilsen og godt forår  
gudmund

velkommen til det en ny SÆSon

PETANQUE
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Haludvalget modtog et forslag om glas i dø-
rene ind til kondirummet, da man mente det 
virkede for indelukket. Vi tog straks forslaget 
til os, og så da også muligheden for at flere 
måske vil benytte rummet. Vi var dog enige 
om, at det ikke blot skulle være noget glas i 
de gamle døre, men noget der samtidig ville 
pynte op, og passe ind i hallen. Valget blev, 
som det ses, en dobbeltdør i materiale og 
farve som indgangspartiet. Håber I vil synes 
om det, og ikke mindst bruge det.

Med de bedste ”motionelle” hilsner 
haludvalget

Til de der endnu ikke har set hvad rummet by-
der på, er her et lille kig indenfor. På billedet 
ses et par af hallens medarbejdere i gang med 
noget af isenkrammet, til ære fotografen.

Hilsen arne

Det er beklageligt, men nødvendigt at vi her 
må minde om, at egne mad og drikkevarer ikke 
må medtages og nydes på hallens område. 
At drive cafeteria er en del af halværtens løn, 
og kun noget vi kan bevare såfremt det ikke 
misbruges. Flere andre haller har, som vi, ob-
serveret et stigende problem her, og nogle 
har endda tage så drastiske metoder i brug, at 

de sender en regning/afgift til vedkommende 
eller til dennes forening/afdeling. Dette skre-
vet i al venskabelighed, som en lille reminder 
om, at det jo er til alles bedste vi overhovedet 
har et cafeteria, da de efterhånden er nedlagt 
flere steder og afløst af en automat; hvilket vi 
ikke mener ikke er nær så personligt. Håber på 
forståelse for dette.

Med venlig hilsen. 
haludvalget

hUSk 
hovedafdelingens generalforsamling 
tirsdag den 13. april kl. 19.30 i Allesø-
hallen. Alle er velkomne.

glÆdelig nyhed fra halUdvalget

kÆre brUgere af alleSø hallen

BILLEDE AF DØREN

BILLEDE AF RUMMET

HALUDVALGET
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 tenniS formanden - Jeremy dean

PROFILEN

AF ARNE ANDERSEN:

Jeremy Dean er englænder, født i Felixstowe 
i Suffolk på Englands østkyst. Han var ikke 
ret gammel da familien flyttede til Rhodesia i 
Afrika hvor hans far skulle arbejde.

Jeremys opvækst og skolegang havde han så-
ledes her i det fremmede, og først efter sin 
studentereksamen tog han tilbage til England 
for at læse videre, og fik her sin uddannelse 
som landskabsarkitekt. I mellemtiden havde 
han truffet Gitte, der var fra Odense, og på et 
ophold i det engelske som Au Pair Pige.

Jeremy og Gitte flyttede til Danmark, og slog 
sig først ned i Kolding, hvor Jeremy fik arbejde 
på en tegnestue. Turen gik herfra til det Sjæl-
landske, til en stilling som afdelingschef ved 
Slagelse Kommune.

I 1995 rev de teltpælene op, og flyttede til 
Fyn, hvor Jeremy havde fået job ved Odense 
Kommune. Deres nye bolig fandt dei et nedlagt 
landbrug på Beldringevej, hvor de bor i dag.
Efter 14 år i det kommunale sluttede Jeremy 
for to år siden, i en stilling som souschef hos 

Park & Vej. I dag er han ansat hos Arkitekt Kri-
stian Isagers tegnestue i Odense.

Kort tid efter familien kom til Allesø begyndte 
Jeremy at spille tennis. Det vakte så stor inte-
resse, at han allerede året efter sad i bestyrel-
sen. Og siden 2002 som afdelingens formand.

I hans tid er der kommet både lys og vandings-
anlæg, samt en boldkanon på banerne; og selv 
om det jo er et fælles projekt, så kan han ikke 
lade være med at være stolt af det, og ikke 
mindst fordi banerne af mange betegnes som 
de flottest beliggende på Fyn.

Jeremy og Gitte har tre voksne børn. Emily der 
også er aktiv tennisspiller. Benjamin der både 
spiller og sidder i bestyrelsen, og hans tvillin-
gesøster Charlotte. Familien tager ofte turen 
over vandet til England, hvor Jeremys familie 
alle er bosat.

Jeremy sidder også i bestyrelsen for Borger-
foreningen, som han for øvrigt var med til at 
starte. Der må også mere motion end tennis til, 
så det bliver til rigtig mange kilometer han får 
løbet på et år. Ellers går en stor del af fritiden 
med at værne om den gamle gård, hvor der 
stadigvæk hører en del jord til, og ikke mindst 
en stor have. Lidt engelsk nostalgi har der også 
været plads til, da de på et tidspunkt havde får.

Som arkitekt er der naturligvis også gemt lidt 
af en kunstner i ham, så når tiden er til det 
tegner og maler han lidt. At Jeremy holder af 
naturen, afspejles også i hans billeder. Beva-
relse af gamle bygninger har også hans store 
interesse; hvilket vel må siges at være gode 
egenskaber hos en landskabsarkitekt.




