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STØTTEAFDELINGENFORMANDEN HAR ORDET

Det var nogle hårde, men gode dage, og 
et overskud på ca. 12.000. Det er et rigtig 
flot resultat, og en kæmpe tak til dilettanter 
og publikum, det var en flot opbakning.

Som noget nyt i år havde vi fået sat et fjern-
syn op i køkkenet, så vi fra støtten, kunne føl-
ge med i stykket, ind imellem de 584 stykker 
smørrebrød, der skulle smøres. Så det er med 
at sætte kryds i kalenderen d. 17. + 18.+ 19. 
marts 2011, der prøver vi igen. 
 
Ellers mangler vi stadig en i bestyrelsen, som 
”menig” medlem, så går du og godt vil gøre en 
forskel, og gi klubben håndsrækning, så ring 
til mig og vi kan få en snak om det, vi har nog-
le ret hyggelige timer sammen og kan man 
ikke lige komme til et af vores arrangementer, 
ja så er det ikke noget at gøre ved det. 

Hangarfesten er d. 29. + 30. maj, hvor vi 
håber I bakker op om den, tag godt i mod 
de cykelryttere, som samler sponsorater 
ind, du kan samtidig vinde en af de man-
ge fine præmier. Hovedpræmien er en NY  
CYKEL så den også kan fortsætte.. Se an-
nonce andet sted i bladet. 

Ellers ses vi til Sct. Hans festen d. 23. juni, 
hvor vi har telt og grillen klar til jer.. Vi har i år 
flyttet båltalen en ½ time, så den starter kl. 
20.30 i stedet for kl. 21.00.  Det er af hen-
syn til de unge, da skoleferien først starter 
d. 26/6.

Vi håber på et fantastisk vejr, som i 2009, 
der var der rigtig mange, som fandt vej til 
Sct. Hans festen, det var dejligt at se. 

Se annonce på side 5.

Uffe / Sven åge

Så fiK vi dilettanten overStåetHovedforeningenS generalforSamling

ja - Sådan blev det Så! - og nU må vi videre

Tirsdag den 13. april 2010 afholdt vi den 
ordinære generalforsamling for hoved-
afdelingen og der var i år et meget pænt 
fremmøde. Mødet blev ledet af Knud Erik  
Petersen med den sædvanlige ro. Vi kom 
meget hurtigt gennem alle punkterne. Der 
var nyvalg til Jens Otto Madsen som formand 
for hallen, en stor tak  til Jens herfra for det 
store arbejde du har gjort igennem mange år.  
Jeg har tidligere gjort opmærksom på at jeg  
ønskede at blive aflyst p.g.a. manglende tid 
og det lykkes idet Poul Erik Asmussen har 
sagt ja til at overtage posten og har lysten

til at investere den tid der skal bruges frem-
over på de store ting der skal tages fat 
på. Tak til Poul Erik og jeg ønsker alt det  
bedste. I slipper dog ikke i 2010 for mig  
idet jeg overtager jobbet som kasserer idet 
vi sidste år lovede Inge at det kun var for et 
år. Tak til Inge, der har altid været orden på 
det du påtager dig.

Generel tak til alle jeg har samarbejdet med 
og herfra vil jeg så overlade ordet til Poul Erik.

claus gommesen

Der er ingen tvivl om at jeg fortsat er for-
mand for badmintonafdelingen og som jeg 
sagde på generalforsamlingen har vi i Allesø 
G F nogle opgaver som skal løses indenfor 
de kommende år, hvor jeg gerne vil bidrage 
med en indsats. Primært handler det om 
vores hal som selvfølgelig er præget af den 
alder den har. Derfor skal vi være på forkant 
med udviklingen og få lavet de undersøgel-
ser der er nødvendige for at vurdere hvad 
der skal ske i fremtiden af forbedringer og 
renoveringer. Personlig er jeg mest bekym-
ret for halgulvet. I skrivende stund arbejder 
vi på højtryk med en ansøgning til Odense 
Kommunes forstadspulje hvor ansøgnings-
fristen er den 3. maj. Vi søger om kontante 
midler som skal bruges til en tilstands- 
vurdering af halen som skal danne grundlag 
for det videre arbejde. Mere herom i næste 
nummer af Kontaktlinsen. 

Apropos Kontaktlinsen - så har vi her en op-
gave med at få økonomien til at se fornuf-
tig ud, så bladet også kan udkomme i 2011. 

Det er svært og fastholde og få nye annon-
cører og udgifterne kan kun reduceres ved at 
finde en anden måde at lave bladet på. Jeg vil 
her benytte lejligheden til at sige tak til dem 
der er med i dette blad og husk: 
STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS
Også tak til dem som ved hangarfesten 
cykler penge ind til Kontaktlinsen under  
mottoet: 
CYKEL VÆR GLAD - OG STØT VORES LOKALE 
KLUBBLAD 
Forhåbentlig giver det en lille skilling til 
regnskabet.
 
Til slut vil jeg lige nævne at vi arbejder på at 
få opsat en hjertestarter i hallen som forhå-
bentlig kan være klar når sæsonen starter i 
august. Det er selvfølgelig et spørgsmål om 
økonomi men jeg synes Allesøhallen må være 
et oplagt sted at anbringe en hjertestarter 
når vi tænker på hvor mange mennesker der i 
løbet af året har deres gang der.
 

poul erik

blad nr. 3 4

deadline 25. juli 17.oktober

Udsendt 18. august 10. november

Indlæg sendes til agf.kontaktlinsen@live.dk

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

I dag er jeg netop kommet hjem efter at 
have været af sted til stævne med U5,U6 
og U7 spillerne og deres forældre en helt 
igennem dejlig oplevelse der virkelig giver 
ny energi til at fortsætte mit arbejde som 
formand for vores dejlige lille klub, der er 
dog stadig lidt malurt i bægeret, vi har siden 
sidste nr. af dette gode blad fået rettet op 
på et par af de mangler vi havde men det 
er dog stadig en gåde for mig at så mange 
forældre og voksne spillere ikke har forstået 
at de er medlem eller jeres børn er medlem 
af en forening, ikke en pasningsordning ikke 
en kommunal fritidsklub, nej en forening der 
udelukkende er baseret på frivilligt arbejde, 
for at kunne overleve.

Det er da heller ikke sådan at vi ikke kan få 
nogen til at hjælpe til, MEN det er de samme 
hver gang, derfor vil jeg gerne se nogle nye 
ansigter i klubben som melder sig frivilligt til 
at hjælpe med opkridtning, eller ved diverse 
arrangementer som vi frivillige igen og igen 
påtager os for at få tingene til at nå sam-
men i sidste ende, vi er en fodboldafdeling 
der de sidste år har skaffet ca. 50000kr om 
året ved disse tiltag, og det betyder at der 
er en udvikling i gang i klubben med uddan-
nelse af trænere, bedre udstyr, flere stæv-
ner osv.  Men alt dette kan kun lade sig gøre 
hvis vi finder nogle der vil hjælpe til med at 
beholde vores dejlige lille klub herude i Næs-
byhoved Broby, stemningen er igennem de 
sidste 2 år blevet væsentlig bedre, folk der 
kommer i klubben tror nu på fremskridtet og 
ikke mindst at det kan lykkedes fastholde og 
udbygge medlemsantallet til trods for at vi 
ligger så geografisk tæt på vores store nabo, 
som vi gør, Jeg som formand tror ubetinget 

på at der også om 10-20 år vil være Allesø 
fodbold og at vi støt og roligt vil vokse og 
blive en mellemstor klub, men jeg vil gerne 
have nye input fra jer, hvad finder godt, hvad 
finder i skidt og hvad syntes i at vi kunne 
gøre bedre, her tænker jeg især på alle vores 
nye medborgere i det de nye kvarterer der er 
kommet til de sidste år, hvad forventer i af 
den lokale idrætsforening?? skriv til mig på 
allesoefodbold@gmail.com så lover jeg at vi 
tager det med i vores overvejelser.

fodbolden lige nU

Så er fodbolden for alvor kommet i gang 
igen, efter nogle kolde og drøje måneder 
hvor alle spillere og trænere har gået og 
tørstet efter grønt græs, gik det endeligt i 
gang skærtorsdag med både 1. og 2.holdet 
første kampe, vi var sååå heldige, masser af 
klubber har blankt fået afslag på at starte op 
før 1. maj, Odense kommune har ikke megen 
forståelse for at fodbold forgår på græs og 
ikke på jord, med de besparelser der er gen-
nemført i løbet af de sidste 3år kombineret 
med en meget ugunstig vinter, skal vi være 
glade for at vi har de højtliggende baner at 
spille på, det har andre klubber ikke…… Som 
det ser ud p.t kommer opvisningsbanen ikke 
i gang før efter sommerpausen…. Men nok 
om det, vi er i gang og alle holdene har væ-
ret på græs og er kommet forholdsvis godt 
fra start.

Herre Senior

Palle har fået den længe eftertragtede as-
sistent i Jens Christian som er vendt tilbage 
til Allesø igen efter en længere ophold i  

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

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

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

alleSø fodboldafdeling foråret 2010
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Ynglinge U19
Disse unge mænd er suveræne, det er en 
fornøjelse at se hvordan Per og Ib har skabt 
et rigtig godt hold der bare vinder og vinder, 
de er bare gode.3 kampe 3 sejre målscore 
11-1 det siger vel det meste, som om det 
ikke var nok har de i pokalrunden spillet sig 
videre til 2. runde hvor de skal møde SFB, 
jeg ser personligt frem til at se denne kamp, 
mere om denne i næste blad, der har på hol-
det været en fornuftig tilgang så de er ca. 
25 spillere og en forstærkning som Nicolai 
Grønborg er da altid værd at tage med.

U17

Det har godt nok været et skidt forår for 
dette hold, ikke spillemæssigt men hold-
mæssigt, aldrig har jeg oplevet noget lig-
nende 4 hold er trukket ud af puljen, jeg 
forstår simpelthen ikke at store klubber som 
OB ikke kan stille med de hold de tilmelder, 
jeg syntes de skulle skamme sig, det resul- 

 
tere i at der er op til 1 mdr. mellem hver kamp 
for disse drenge, det er jo helt tosset…   Men 
det positive ved U17 er at vi har fået skabt 
en rigtig god træner trio af U19 spillere der 
har påtaget sig det hverv at træne dem , og 
drengen holder meget af disse 4 som de jo 
også med god grund ser lidt op til.

U14

9:9 hvad er nu det? Vil i sikkert spørge man 
kan da ikke spille 9 mand fodbold, jooo det 
kan man da man tager 1 stk. 11 mands 
bane rykker målene ind til ydre målfelt la-
ver 2 vinkler 11 meter længer ude og vupti 
så er man i gang, og det er man nød til når 
man kun har 11 spillere, men tricket virker 
Martin har fået styr på tropperne og 1 sejr  
og 1 uafgjort er da lang bedre en sidste års ne-
derlag på nederlag, der er også kommet et par 
stykker tilbage efter et kort visit i Næsby, de 
skal hermed bydes hjerteligt velkommen igen.

 
andre klubber senest i Sanderum Boldklub, 
vi ser meget frem til også at arbejde med 
Jens som både er assistent og spiller på og 
omkring 1. holdet, der er mange unge spil-
lere på 1. holdet og det kræver en del at til-
lære sig den disciplin som kræves på et 1. 
hold uanset om dette er serie 2, eller højere, 
det er en proces som er i gang der er spillere 
der vil falde fra men der kommer også nye 
til, så vi er overbevist om at vores satsning 
på at beholde Palle og Jens for sæsonen 
2010-2011 er den helt rigtige.

2. holdet træner sammen med 1. holdet Den-
nis har allieret sig med Knud Lyder som hjæl-
per, og vi er sikre på at dette også giver et po-
sitivt resultat i form af ny tilgang til klubben 
og en væsentligt øget fokus på 2. holdets 
spiller i forhold til foregående år.  2. holdet 
har faktisk præsteret bedre resultater end 1. 
holdet i skrivende stund så mon ikke at det 
kan tiltrække nye spillere, vi håber….

dame Senior

Damerne har gennem foråret ikke spillet 
så meget endnu, de har trænet og spillet 1 
kamp som de tabte til Ubberud som normalt 
er et godt damehold og med så beskedne 
cifre som 1-0, så det kan nå at ændre sig 
meget endnu, desværre har de måtte melde 
afbud til den første kamp fordi de ikke var 
spillere nok. 

Så her er en opfordring er du kvinde mel-
lem 16- 40 år så meld dig under fanen 
i Allesø Kvinde senior de spiller 7:7 og 
har det vældigt hyggeligt bagefter………

nYt old boYS Hold
Kim Poulsen har sammen med nogle af de der 
ikke længere har tid til såååå meget fodbold 
skabt er Old Boys hold +33 år som ringes 
ind efter behov, de trænere ikke så meget 
p.t. men det er dog lykkedes dem efter en 
lidt skidt start med kun 11 mand at komme 
bedre efter det på hjemmebane ved at vinde 
3-0 over Dalum, de er i gruppe med store 
klubber som B1913, Næsby, TPI så her kom-
mer en del spændende kampe i foråret OP-
FORDRING kom op og se dem spille se mere 
på  www.alleso.dk   

ob70

Som blev kredsvinder sidste sæson er også 
kommet godt fra start 1 vundet og 1 uaf-
gjort er vel ikke så dårligt, det er en fornø-
jelse at se disse herre +38 år spurte rundt 
på banen gøre det bedste de har lært, jeg 
har lige overværet en rigtig god fight i ons-
dags som endte 1-1 mod Herrested, der er 
ikke meget andet at sige end dejligt at se og 
en fornøjelse ar møde dem, altid smilende 
og glade på sidelinjen

SUper maSterS

5-1 og 3-0 behøves man at sige meget 
mere, to kampe to sejre sådan skal det gø-
res, de mødes trofast som altid hver mandag 
aften til træning sommer og vinter så er du 
+55 og er du klar, er du mere end velkom-
men til at deltage, de kan altid bruge friske 
kræfter, de spiller rigtig godt og solidt fod-
bold, de har jo også spillet sammen en del år, 
men nye er meget velkommen hver mandag 
kl. 19 i klubhuset.

FODBOLD FODBOLD
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malermester
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FJORDAGERSLAGTEREN
Rugløkkevej 2 · 5240 Odense NØ

Tlf. 66 10 93 05
www.fjordagerslagteren.dk

U11 og U10

Ture har rigtig mange spillere, derfor har Kri-
stian valgt at hjælpe til når det kniber, disse 
spiller i stævneform derfor er det lidt svært 
at følge hvor de ligger men ifølge træneren 
ligger de godt placeret i forhold til de andre 
klubber de møder så det er jo betryggende.

U9

U9 har et B og C hold, B holdet vinder de fle-
ste kampe C holdet lidt færre men de klarer 
sig godt, der er dog et lille men når holdene 
skal spille kniber det med opbakningen, der 
skal altså min. 6 spillere af sted pr. hold, så 
støt op omkring at jeres børn ikke bare mel-
der fra eller bliver væk, det er ikke fair over-
for dem der virkelig gerne vil spille, mød op 
til de stævner der er eller meld afbud i god 
tid til træneren, der har også været få foræl-
dre med til kampene, disse børn er kun 8 år 
hvor er forældrene ???

U7 

Her er vi kun 5-6 spillere det må vi kun-
ne gøre bedre, i dag 25.4 vandt de alt i 
deres pulje i TPI til trods for at de er så 
få, så har i en dreng eller en pige på 6 el-
ler netop fyldt 7 år så send dem op hver 
mandag eller onsdag mellem 17-18 her 
træner vi på plænen foran klubhuset. 
 

U6

Dejligt at se 11-12 nye poder, Jette har kun 
fået ros fra forældrene og jeg er sikker på at 
denne nye opdeling mellem U6 og U7 giver 
mere plads til at de yngste kan lære meget  

 
 
mere, også disse har nu træning 2 gange  
ugentligt ligeledes mandag og onsdag 17-
18 Velkommen til hvis du er 5 eller fyldt 6 i år

U5 mini poder

Som tidligere nævnt var vi en af pionererne 
i at få dette førskole projekt i gang, og igen 
i år er ikke mindre end 15 nye kommet til 
det er dejligt at se disse små livsglade børn 
drøne rundt i en stor flok efter bolden, nu 
begynder den mere seriøse træning, Louise 
og Miriam vil med stor forståelse få disse 
små Mini poder lært at bolden skal i mål for 
at man vinder, disse små var i dag også med 
hos TPI til stævne men her var det meget 
tydeligt at vores var mindst et år yngre end 
dem de spillede imod, men de hyggede sig 
og de anede ikke om de havde vundet eller 
tabt, fuldstændigt ligegyldigt i deres ver-
den, bare de havde spillet, de smilede helt 
op til begge øre da de gik hjem.

Vi må ikke glemme alle de frivillige der hver 
dag yder en stor indsats i Fodboldafdelin-
gen, for at jeres børn kan få rigtig mange 
uforglemmelige timer med gode fodbold-
minder, sammen med deres venner og træ-
nere, Tusinde tak til dem alle der ligge deres 
fritid i Allesø Fodbold.

FODBOLD
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Vi har som noget helt nyt indført mu-
ligheden for at blive passivt medlem 
dette indebærer at man kun kan rin-
ges ind til kamp, men samtidig får  
oplysninger og kan deltage i det sociale 
omkring fodboldklubben og modtage  
e-mail med nyheder og gode tilbud 
som f.eks. 20 % rabat i Intersport.

Til slut skal jeg da gøre opmærksom på at 
der stadig er mulighed for at komme med til 
vores lokale gadefest HANGARFESTEN den 
29+30 maj fodboldafdelingen har reserve-
ret et bord så kom og vær med til en hyg-
gelig weekend i Allesøhallen. HUSK at der er 
sponsorcykelløb om søndagen  

Formanden
Kim

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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FODBOLD

Fra podestævnet i TPI den 25. april.
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TENNIS

St. Bededag, den 30. april 2010 gik tennis-
sæsonen i gang med Dannebrog til tops. 
Trods silende regn oplevede vi rekordstor til-

slutning til baneåbningskaffe kl. 9.00. Som 
kontaktlinsens læsere kan se på fotografiet 
var stemningen både hyggelig og rar.    

Ved selvsyn kunne klubmedlemmerne se, 
at der er sket meget på tennisklubbens om-
råde i løbet af vinteren. Mange generende 
træer, som voksede klods op ad banerne 
var blevet fældet efter aftale med Odense 
Kommune og området omkring klubhuset 
på skråningen mod bane 3 og 4 er nu stort 
set ryddet for træer og buske. Nu opleves  

det, at tennisspil på bane 3 og 4 kan ses og  
opleves fra klubhuset. Bestyrelsen brin-
ger en stor tak til alle dem, der har væ-
ret med til rydningsarbejdet. Vi glæ-
der os til at se så mange som muligt 
på banerne i 2010 – men husk – vi har  
medlemsbegrænsning på 160 – så der altid 
er god spilleplads på banerne til alle!

Formand
jeremy dean

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

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

albani.dk

SæSonen i gang trodS regnvejr
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Her i forårssæsonen har vi været i Horne og 
spille turnering. Samt i OBK, hvor der efter si-
gende var nogle drabelige kampe. Så var der 
også Taulov, som trækker mange med, på 
grund af der startes med lække brunch, og 
afsluttes med buffet, badminton fik de vist 
også spillet. Dem som ikke er så madfikseret 
spillede herhjemme, som vi plejer, og nøjes 

 

med en øl, og socialt samvær bagefter. Det 
er rart at se der er kommet vinduer i motions-
rummet, her er der allerede nogen i gang når 
vi andre kommer, og medens man cykler kan 
man jo nu holde øje med hvem der kommer 
i dag. Rigtigt godt tiltag. Så havde vi også 
vores afslutning, d.22/4 med 35 deltagere.  
Herefter ønskes alle en god sommer.  

Hans H. larsen / niels Sigersted 

idræt om dagen

Onsdag d. 28. april havde vi sidste træning 
med ungdommen i badminton, sædvanen 
tro skulle vi ikke spille badminton.

Vi startede i hallen kl. 16 og børnene blev 
delt op i 6 hold, nu skulle de bevæge sig 
igennem hallen via hulahopringe og uden at 
ramme udenfor ringen, 2 fra hvert hold skulle 
iføre sig en stor grøn trøje og derefter skulle 
holdet retur igen ……. det er helt sikkert, nogle 
har gjort det rigtige ved at vælge badminton 
som sportsgren frem for gymnastik.

Herefter blev der lavet 2 hold, og så skulle 
der spilles rundbold med en skumbold, ned 
igennem hele hallen.

Til sidst skulle vi lige have ketcherne frem 
for at spille rundt om nettet.

Nu var vi færdige i hallen og gik ind til Per for 
at få en velfortjent sportsbolle og sluch-ice, 
og få delt pokaler fra klubmesterskabet ud.

Vi har ikke helt fastsat, hvornår vi starter 
op efter sommerferien, men det vil komme 
til at stå på vores hjemmeside www.alleso.
dk under badminton og dem som har oplyst 
deres mailadresse, vil få en besked på mail.
 
Tak for denne sæson, og så håber vi at se 
rigtig mange igen til næste sæson.  

God sommerferie

Hilsen trænerteamet
jesper, rasmus, vesti, 

patricia og Helle

afSlUtning Ungdom

BADMINTONBADMINTON

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 Spurvelund-skolen 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.Turne-
ringen er om mandagen. 

Senior   kl. 20.00-22.00 

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

Turnering Senior
rasmus lange

24 49 49 34

Ungdom
Henne Svaneberg

65 97 85 84

Motionsbaner
lone nielsen

65 97 85 08

Har dU lYSt til at Spille badminton - Så er Stedet alleSø!
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Lone Nielsen 
 
Professionel 
Fysiurgisk Massør Terapeut 
 
Odensegyden 17, Allesø 
5270 Odense N. 
Tlf.: 65 97 85 08 / 22 511 644 
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ADRESSELISTE ADRESSELISTE

HovedbeStYrelSe Formand: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 65978561
Næstformand Keld Petersen, Korsgade 21 65978586
Kasserer Claus Gommesen, Valkendrupgyden 45 65978294
Sekretær Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65978704
Samt formændene i de enkelte afdelinger

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
fodbold old boYS Formand: Gert H. Hansen, Baumgartensvej 14 66146645

Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 61777588
Sekretær: Poul Johansen, Valkendrupsgyden 121 65978446

gYmnaStiK Formand: Ole Halkjær, Allesø-Norden 13 65978606
Kasserer: Helle Vestergaard, Vimmelsbækløkken 31 61784480

Charlotte Madsen, Chr. Lehns Vænge 39 C 65978735
Bjarne Hollemann, Anneksvænget 37 65978425
Jens Peter Christiansen, Søhusvej 86 66187243

Håndbold Formand: Niels-Erik Christensen, Søballevej 73 20900933
Næstformand: Jack Petersen 22184383
Kasserer: Heidi Holm Madsen, Kirkendrupmarken 57 22795202
Ungdomsform. Pernille Skov, Kronhjortløkken 228 28894358

Helle Hoffstedt, Storkeløkken 6 50510262
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

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
Karin Jensen, Sleppevangen 69 22861091
Johnny Nielsen, Søhustoften 245 22919529
Klubhus 61777588

volleY 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

Støtteafdelingen Formand: Uffe Christensen 21861804
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

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

HalUdvalg Formand: Jens Otto Madsen, Broby Kirkevej 31 65978478
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

HalbeStYrer Per Hviid Knudsen 22193377
cafeterie (Hallen) V. Per Hviid Knudsen 65978187
KlUbHUSUdvalg Formand: Willy Olesen, Broby Kirkevej 6 66181363

Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 61777588
Tonny Karlsen, Vestergaard 8 65978402

Klubhus: Spurvelundsvej 16 65978565
HangarUdvalg Lars Hansen 51943729

Lone Nielsen 65978508
Michael Hjæresen 65978704
+ Støtteafdelingen 

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

bladUdvalg Kasserer: Poul Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25
Omdeling: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123
Annoncer: Mogens Dam, Kirsebærvænget 2
Trykkeri: one2one, Ove Gjeddes Vej 11
Oplag: 1200 stk. 
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BADMINTONBADMINTON

Et meget velbesøgt klubmesterskab som 
blev afviklet over et par dage. Det var dejligt 
at se, at så mange havde meldt sig til, spe-
cielt de mange motionister, så vi fik mange 
deltagere i næsten alle rækkerne. Super. I 
min tid i stævneudvalget, har jeg ikke prø-
vet før, at der var så mange tilmeldte i Herre 
single i både A-B-C rækken. Og sikke nogle 
kampe. Der blev virkelig gået til den, og spe-
cielt i række 

HS-C, blev der kæmpet indædt og sveden pi-
skede ned af deltagerne. Der var ikke tvivl om 
1. pladsen, som gik til Michael Hjæresen, men 
der var rift om 2. pladsen. Det blev først af-
gjort i sidste kamp, hvor Morten Rasmussen 
træk det længste strå (og meget trætte ben)

Vi fik en ekstra tilmelding i Dame single A-
rækken, men måtte også trække en fra i 
Herre single A-rækken, da stævneudvalget 
havde læst forkert.

- I DS var Ingelise Mortensen en klar vinder, 
men vi måtte ud og tælle sæt og point for 
at finde nr. 2, som blev vundet af Puck Leick.

- HS A&B blev afviklet i to finaler, som 
begge blev spillet i 3 sæt og med ombolde. 
HS-A blev vundet af Jesper Iversen over en 
velspillet Peter Kaare Holmtoft.

- HS-B blev vundet af Vesti Hansen over 
Dan Esbensen, som var et nyt frisk pust.

Double kampene blev spillet om lørdagen, 
hvor vi desværre fik en uheldig start. Der 
blev flyttet lidt rundt på et hold og flyttet 
tilbage igen, og så gik det helt galt med 

programmet, og alle dommersedlerne skulle 
udskrives på ny, det var drønærgeligt. Nå, 
men vi kom over alle startproblemerne, og 
så forløb resten af stævnet rigtig godt. (Der 
var vindere og tabere, og man kan ikke lave 
et stævne, hvor alle vinder)

- I DD fik vi et nyt hold med, og Helle Karlsen/
Heidi Sørensen fik en flot 2. plads, hvor 1. 
pladsen gik til Ingelise Mortensen/Helle 
Svaneberg.

- I HD-A blev alle kampene klaret i 2 sæt, og 
Claus Bjerg/Morten Sand blev sikkert nr. 1, 
og 2. præmien gik til Peter Kaare Holmtoft/
Anders Hinse.

- I HD-B havde vi 2 puljer, så der skulle spil-
les finale. Den ene pulje skulle ud i 3 sæts 
kampe og mange ombolde, men brødrene 
Søren/Jesper Hansen gik videre. Så skulle vi 
finde det andet par, og det blev Henrik El-
lemann/Peter Lindegaard, som skulle bruge 
3 sæt mod br. Hansen for at vinde.

- I HD-C bestod også af 2 puljer, hvor vi 
havde prøvet af fordele sol og vind lige 
med de regler som findes, men vi kan ikke 
gøre alle tilfredse. Begge puljer var ude 
i enkelte 3. sæts kampe og til sidst fandt 
vi finalisterne. Pulje 1 vandt Mogens Dam/
Bjarne Hansen, og pulje 2 vandt Michael 
Hjæresen/Ove Sørensen i overbevisende 
stil. Det blev rutinen, som træk sig sejrrigt 
ud af den kamp. (Mogens/Bjarne)

- I HD-veteran var der en ekstra tilmelding 
på dagen. Derpå fik vi en hård pulje med 
mange tætte kampe og en del 3 sætter. Der 

KlUbmeSterSKab for Senior

blev det de unge (Peter Lindegaard/Henrik 
Ellemann) som vandt over de erfarne.(Erling 
Rasmussen/Martin Køstner)

Vi sluttede lørdagen med Mix i 2 rækker
- Mix-veteran havde vi desværre kun to hold, 
men de leverede varen, og der måtte også 3 
sæt til, inden vi fandt det vindende hold, som 
blev Ingelise Mortensen/Peter Kaare Holm-
toft over Helle Svaneberg/Anders Hinse.

- I Mix A, havde vi de samme tætte og hårde 
kampe, som resten af dagen. Der havde vi 
ellers lavet to hold, hvor de slet ikke kendte 
hinanden, næsten som i ’blind date’. Det ene  

hold, Heidi Sørensen/Peter Kaare Holmtoft 
fungerer godt, så de gik hen og tog 2. plad-
sen, men de kunne ikke stille noget op mod 
Helle Svaneberg/Jesper Iversen, som er et 
meget godt sammenspillet hold. 
Et STORT tillykke skal lyde til alle klubme-
strene, og en stor tak til alle I andre som 
gjorde kampene spændende.

Se billeder af vinderne på hjemmesiden 
www.alleso.dk

God sommer, vi ses efter sommerferien.

Stævneudvalget
lone & Helle

Søndag den 18. april 2010 afholdt vi klub-
mesterskab, hvor der var en masse som 
havde tilmeldt sig - 27 ud af 29 mulige.

Som noget nyt i år kunne man i double  
tilmelde sig i sin egen årgang og årgangen 
over. Det resulterede i rigtig mange kampe 
for nogle. Vi havde specielt en ung fyr, som 
skulle spille 12 kampe - puha der var trætte 
ben, men godt gået. Der var i alt 73 (meget 
gode) kampe, og der blev virkelig gået til 
stålet. Der blev spillet om æren og præmi-
erne, og der var til alle.

I år havde vi inviteret alle forældre, søskende 
og bedsteforældre til at komme og heppe/ 
kikke på, og der var budt på gratis kaffe og 
brød til alle tilskuere, hvilket var en kæmpe 
succes. Uhmm.

Hallen var faktisk fyldt af glade og forvent-
ningsfulde tilskuere (ca. 60 stk.). Vi havde 
også sørget godt for vores unge, så der var 
pølser og brød til alle.

Selve stævnet gik bare rigtig godt, der blev 
spillet både Singler, Dame/Herre Double og 
Mix. i U9 – U11 – U13 – U15 og U17. Det 
var et stort spring fra den yngste på 6 år 
til den ældste på 16 år. Men alle kæmpede 
som om det var OL-guld det handlede om 
– ikke mindst de yngste, det var sku skægt 
at se de små poder kæmpe bravt. Når de 
skulle sidde i dommerstolen, skulle nogle 
af dem have hjælp til at komme helt derop, 
men de gjorde det godt.

KlUbmeSterSKab for Ungdom
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WWW.ODENSE-MALERFIRMA.DK
POST@ODENSE-MALERFIRMA.DK

BADMINTON

Der blev uddelt lodder for hver kamp der 
blev talt, og vi trak lod om 8 præmier. Der-
for blev der hurtigt lavet en venteliste for at 
komme til at tælle. 

Vi fik en meget hyggelig dag, hvor det gik 
strygende ved dommerbordet, og trænerne 
fik også en god snak med tilskuerne. 

Vi fik startet til tiden, og sluttede kun en 
halv time senere end programsat.

Tak for en dejlig dag, vi håber på lige så stor 
opbakning næste gang. Det var bare KANON. 
Til sidst en stor tak til Teamet – Lone, Patricia, 
Vesti, og Rasmus som sørgede for, at dette 
kunne lade sig gøre.

Ungdoms Formanden
Helle

KlUbmeStre 2010

U 9 Herresingle Lukas Holmtoft
 Herredouble Ruben F. Scharff /
  Lukas Holmtoft
U11 Damesingle Kristina R. Nielsen
 Herresingle Mathias Bækholm
U13 Damesingle Anna Holmtoft
 Herresingle Tobias Drejer
 Damedouble Anna Holmtoft /
  Nicoline Griffin
 Herredouble Tobias Drejer /
  Mikkel Andersen
 Mixdouble Anna Holmtoft /
  Tobias Drejer
U15 Damesingle Cecilie Madsen
 Herresingle Marco Saouma
 Damedouble Nicoline Griffin /
  Anna Holmtoft
 Herredouble Sebastian Mide /
  Marco Saouma
 Mixdouble Anna Holmtoft /
  Sebastian Mide
U17 Damesingle Susan Holst
 Herresingle Tobias Madsen
 Herredouble Marco Saouma /
  Sebastian Mide
 Mixdouble Cecilie Madsen /
  Tobias Madsen



AG
F

ALLESØ

2 4 A l l e s ø  G y m n a s t i k f o r e n i n g  •  2  /  M a j  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  •  2  /  M a j  2 0 1 0 2 5

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

HÅNDBOLD

vel overstået med et godt fremmøde, be-
styrelsen er på plads, økonomien er på plads 
og vi kender vores plads, så det hele skulle 
være på plads.

Det var en god aften med gode spørgsmål 
fra salen, så vi regner med, at vi er på sporet.
Så er der blevet afholdt trænermøder både 
for ungdom og seniorer. Det var et par gode 
og udbytterige møder hvor der kom meget 
på bordet på en god og konstruktiv facon. 
Samme aften blev der også afholdt spiller-
møde for dame senior, hvor den nye træner 
fortalte om sine visioner. Også samme aften 
havde afdelingen møde med en ung dame 
fra Odense universitet som skrev speciale 
for Odense håndbold, som gerne ville vide 
vores holdning til samarbejdet med Oden-
se håndbold, så det var en travl aften men 
spændende.Vores mål har hele tiden været, 
at vores trænere skulle være på plads her i 
foråret for næste sæson og det lykkedes.

af nYe trænere Kan nævneS

Per Rasmussen fra Søhus som indgår i træ-
nerteamet med Michael Hjæresen samt 
Rene Andersen som også har lovet at hjæl-
pe i en vis udstrækning som tiden tillader, 
så alt i alt tre kompetente herrer til de unge 
mennesker, og her vil afdelingen gerne byde 
Per og Rene velkommen.

Det betyder jo så samtidig, at vi desværre 
må tage afsked med Thomas Dam for denne 
gang da han ikke kunne afse tiden, men alle 
skal være klar over at det har været svært for 
Thomas at sige fra og vi skal være de første 
i bestyrelsen til at beklage, at Thomas har 

taget den beslutning da drengene har været 
rigtig glade for Thomas, som dog fortsætter 
med herre senior træner samme med Rene.

På damesenior siden er Bo Hansen ny træ-
ner. Han kommer fra et job som herre senior 
træner i Stige og det ser bestyrelsen som 
en stor gevinst at vi kunne overtale Bo til 
at træne alle vores dygtige damer nu da 
Bo Andreasen ikke ville mere. Vi har været 
rigtig glade for Bo Andreasen som har gjort 
et kæmpe stykke arbejde for klubben og det 
takker vi for med stående klap. Bo Andrea-
sen er stadig i klubben som herre senior spil-
ler og det er nu ikke sikkert at det er det sid-
ste som vi har set til ham som træner. Men 
tak Bo for første omgang.

Velkommen til Bo Hansen, som får Jack Pe-
tersen som holdleder som ellers har været 
holdleder for herre senior velkommen Jack.
Hvis vi bliver på dame siden så fortsætter 
vores gæve piger Heidi Sørensen og Lene 
Frederiksen med andet holdet, velkommen 
til en ny sæson til jer.

på UngdomSSiden for de 
YngSte er der gengangere

Trine Bardal & Christina Winding, Pia Routhe, 
Mette Hansen, Irene Pedersen & Allan 
Kongsdal. Til alle jer vil bestyrelsen og jeg 
gerne sige en stor tak for jeres indsats og 
samtidig en stor tak fordi I vil påtage jer 
endnu en sæson, det betyder nok mere 
end i lige regner med ikke mindst for bør-
nene som føler sig trykke sammen med jer.  
 
 

generalforSamlingen er
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Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk
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Fremtiden byder på opstartstævne for bør-
nene eller andre ting som trænerne er med 
til at bestemme.

Opstarts et eller andet for seniorer, som 
trænerne finder på.

Klik ind på vores hjemmeside som Heidi redi-
gerer, tak Heidi. www.alleso.dk

God sommer fra håndbolden til alle.

Formanden
niels-erik

HÅNDBOLD

GYMNASTIK

Vi synes ikke der er opvisningshold nok til, 
at vi kan få en eftermiddag til at gå. Men der 
blev lavet sæson afslutning for de enkelte 
hold. Måske gør vi noget fælles til næste år.
Bestyrelsen er blevet fuldtallig i forbindelse 
med den ekstraordinære generalforsamling. 
Charlotte Madsen blev nyvalgt til bestyrel-
sen og er kontaktperson til instruktørerne, 
Helle Vestergaard fortsætter 1 år mere som 
kasserer og Jens Peter Christiansen er sene-
re indtrådt som sekretær. Ole Halkjær blev 
nyvalgt som formand.

Vi arbejder med at få instruktørerne klar 
til den kommende sæson. Vi mangler dog 
stadig til: Pilates, Kom i Form, Mave-baller-
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 bestyrel-
sen. Vi vil meget gerne hjælpe med at finde  
relevante kurser.  Hvis Du har en god ide til 
et nyt hold så kontakt endeligt bestyrelsen.

Bestyrelsen
ole

en Stor fælleS afSlUttende gYmnaStiKopviSning, 
blev der iKKe afHoldt i år

god Kommende SæSon
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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
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Vi har lige haft en arbejdsdag hvor der var 
mødt rigtig mange, så damerne tog sig af 
rengøringen i hallen. Opluk i hallen blev ju-
steret osv.

Herrerne fik fjernet de rør som dannede ba-
nerne, i stedet bliver der nu brugt en snor 
til markering, sådan at vi nu har fem ba-
ner at disponere over.  Det ser også mere 
prof ud, ” Super:”

Vi arbejder dog stadig med ideen om et klub-
hus mere, samt to baner, håber det falder på 
plads i løbet af efteråret.

Denne sæson har vi tilmeldt tre hold til tur-
nering, et om tirsdagen, to om onsdagen.
Der er dog et stort problem når holdene gæ-
ster os har vi stadig ingen steder at sætte 
dem når vi holder kaffe (øl--vand) pause.

PS.  Hovedforeningen prøv at se her, kan vi 
måske inden ” Sankt Hans ” anmode om at få 
bare to bænke til damerne? De kan jo også 
bruges af andre.

God sommer ønskes alle
gudmund

foråret er endelig Kommet

PETANQUE
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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 

Støt voreS annoncører
- de Støtter oS!

tillYKKe til Helle Svaneberg,
soM ved GenerAlforsAMlInGen blev kÅret tIl Årets AGf’er 2009.



Hangarfest
d. 29. - 30. maj 2010 

… i allesøhallen

 Deltag selv eller sponsér dem,  der cykler penge ind til AGF! søndag kl. 11.45 og 12.30

      Tour DeAllesø!

www.alleso.dk

Trioen “seIDeBAND” spiller op til dans  

- og der er noget for enhver smag!

Bestil billetter til hangarfesten lørdag aften 
via mail: larsthansen@mail.dk eller  
telefon 65 97 85 08 eller hos gadesælgerne.

Fester starter kl. 18.30 med spisning.  
Derefter musik med seideband kl. 21.00-01.30. 
Kl. 20.00 åbner Hoppepuden og  
kl. 21.00 åbner de øvrige boder

Prøv vores BoDer:
Bamsetombola 
Fiskedam 
Ansigtsmaling
Hoppepude 
ungdoms Hyggehjørnet (gratis)
Blomsterbod 

lykkehjul 
rodeotyr 
sømbuk
Dartbod (Nyt i år)
Bazarbod 
Kapselgæt 

søNDAGeNs ProGrAm
Ferguson Klubben Allesø udstiller  
traktorer fra kl. 12.00
11.45 - Junior “Tour-de-Allesø” 
12.30 - senior “Tour-de-Allesø” 
Bliv sponsor for en cykelrytter og deltag i  
lodtrækningen om en NY CYKel til dig selv  
eller en af de andre fine præmier.
13.30 - Café med hjemmebag 
13.30 - musik af Kælderduoen 
ønsk en sang for kr. 20,-
14.00 - Ansigtsmaling starter 
14.30 - stige Gospelkor 
15.00 - lodtrækning af sponsorgevinster 
vIND eN NY CYKel og andre fine gevinster.
15.10 - musik af Kælderduoen 
ønsk en sang for kr. 20,-
16.00 - lodtrækning i kapselgæt 
vind en vAreKurv fra suPer sPAr søHus. 
19.30 - Bankospil 
(Det sidste i denne “Hal”-sæson)

lørDAG - stor fest for hele familien 
- entre incl. Fjordagerslagterens buffet kr. 220,- 
- entre voksen uden buffet kr. 100,- 
- entre børn kr. 50,- (gratis børnebuffet)
- entre efter spisning kr. 75,-

seIDeBAND
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seIDeBAND

Afslutningen på turneringen strib, var ikke 
just den store tilslutning, da vi kun kunne 
stille med et hold. Nok fordi det var en lørdag 
og vejret var godt.

Afslutningen på foråret er traditionen tro 
Ubberuds Herre/dame stævne hvor vi spiller 
med rene hold. 1 herre hold og ikke mindre 
end 2 dame hold. Alle hold gjorde det godt  
og mener at huske det vistnok blev til  
4.pladser. Vi var i hvert fald i top 4.  Stor fest 
om aftenen, hvor næsten alle deltog. Stor 
succes, som meget gerne gentages næste år.

Sæsonen er slut og det forventes en afslut-
ningsfest for vores egen afd. som sikkert 
bliver et brav af en afslutning, da det er Fie/
Tine som arrangerer, sikkert med fyrværkeri 
som afslutning ligesom sidste år.

Sæsonen er slut og sommeren står 
for døren.Det betyder også at der skal deles 
telefonbøger ud, sidst i Maj og det skal jo 
helst ikke tage så lang tid, derfor en opfor-
dring til alle om at deltage, så vi kan overstå 
det på et par timer.

Vi stopper ikke med volley fordi hallen luk-
ker… nej så spiller vi udendørs oppe på Spur-
velundskolen hver onsdag kl.19.00, 
eller vi tager til stranden og spiller når vejret 
og vandet tillader det

Det er hovedsagelig for medlemmerne men 
er der plads på holdene, og der er nogle over 
fra det nye område el. andre steder, som 
kunne tænke sig at afprøve volley-talentet, 
er her en unik mulighed. 

- og det er GRATIS!

Til slut vil jeg gerne lige gøre opmærksom 
på at vore alle sammens Bjarne er valgt til 
kontaktlinsens PROFIL bagerst i bladet. 
Stort tillykke til Bjarne med valget. Det er 
fortjent.

jørgen p.

VOLLEY

Hej volleY-folKet
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Beachvolley ved Bogense sidste år. 
Fra venstre: Fie, Dorthe, Jørgen, Mazal og Jan. 
På modsatte side af nettet Bjarne.
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HOS Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

www.guldfeldt.com
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

KONTAKT OS for et uforbindende tilbud på maskiner og kontormøbler samt 3D indretningsforslag

   Kontormøbler      Fuldfarveprintere      EDB-support      Gratis 3D indretningsforslag
Computere      Hæve/sænkeborde      Digitale fuldfarvemaskiner      Pengeskabe

Frankeringsmaskiner      Kontorstole      Telefax      

   K
C      H

F
g
     K      T

     D      P
     F      E      G

Kontakt os - det betaler sig!

Tak til lokalområdet for den store opbak-
ning og en rigtig hyggelig aften. Der blev 
danset og hygget til langt ud på aftenen 
og stemningen og humøret var højt. Vi tak-
ker endnu en gang vores sponsorer som 
gjorde det muligt. 

Vi vil også gerne takke de frivillige hjælpere 
på selve aftenen. 

Vi håber at alle nød aftenen og at vi ses igen 
i Allesøhallen påskelørdag 2011. 

KandiS – en rigtig HYggelig aften

LIDT AF HVERT
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Vi har haft en god første sæson i hallen, 
hvor vi har haft mange sjove timer. Der er 
blevet spillet en masse dart, og man kan se, 
at flere spillere har rykket sig meget siden 
starten. Som man siger øvelse gør mester.

Da der for 1 år siden blev afholdt møde i hal-
len, omkring oprettelse af en dart klub i Alle-
sø, var der mange fremmødte der gerne ville 
deltage. Der var 25 personer der skrev sig på 
listen, til at ville være med til at starte klub-
ben op. Vi må desværre konstatere at dette 
ikke er tilfældet. Flere af disse personer er 
aldrig dukket op, og selv om vi har været ude 
med sedler til disse personer, har vi aldrig 
fået en tilbagemelding fra dem. Det betyder 
at vi er ca. 10 personer der i dag bruger dart 
lokalet og det er for lidt. Vi har forsøgt os 
med at afholde en åben jule turnering hvor 
alle i klubben kunne deltage. Dette gav ikke 
noget resultat. Heller ikke løbe sedler i de lo-
kale indkøbs steder har givet noget resultat. 
Og vi mener ikke at det kan være på grund 
af kontingent, da vi kun betaler 150,- kroner 
for en hel sæson. 

Vi må bare konstatere at det er utroligt 
svært at starte en ny afdeling op i Allesø. 
Kigger vi over til Lumby, har de også opret-
tet en dart klub for omkring 1½ år siden, og 
her er de ca. 100 medlemmer. 

Ved Hangar festen vil vi have en bod, hvor vi 
vil forsøge os med en turnering, der afslut-
tes søndag. Deltag i denne turnering, der vil 
være fine præmier til vinderne.

Vi afsluttede sæsonen i dart med et par 
stykker smørrebrød i hallen og en lille tur-
nering efterfølgende i dart lokalet. Vinder 

af denne turnering blev Anders Andersen, 
der i finalen besejrede Mogens Tidselholdt. 
Første præmien var et gavekort til en lækker 
fodbehandling hos Klinik-Rask sponseret af 
Nina Rask tag et kik på hendes hjemme-
side på www.klinik-rask.dk 

Anden præmine var en flaske rødvin og en 
T-shirt sponseret af Hallens Cafeteria 
ved Per H. Knudsen.

Højeste score tog Ejvin Jensen sig af, 180. 
Årets første 180 scoring (3 pile i trible 20) 
alle amatør dart spillers drøm. Tror ikke Ejvin 
har fået armene ned endnu. Han modtog en 
flaske rødvin sponseret af Hallens Cafe-
teria ved Per H. Knudsen.

Hurtigste sæt blev vundet af Anders Ander-
sen 24 dart. Han modtog en flaske hvidvin 
sponseret af Hallens Cafeteria ved Per 
H. Knudsen.

Vi kan kun opfordre alle til at støtte  
vores sponsorer.

Vi vil i næste sæson arbejde på noget senior 
dart, der evt. kan foregå om formiddagen. 
Yderligere vil vi kikke på noget ungdoms 
dart også, hvis dette skulle vise sig at have 
interesse hos nogle i omegnen. Opslag vil 
komme op til ny sæson.

Vi starter op igen 1 torsdag i september 
og håber at der vil komme flere og benytte 
vores baner, samt få nogle hyggelige timer 
i hallen.

Dart udvalget
michael

dart er, når næSte KlUbblad UdKommer, gået på Sommerferie

DART

  
volleYtræneren - bjarne jacobSen

PROFILEN

AF ARNE ANDERSEN:

Bjarne Jacobsen begyndte at spille volleyball i 
Allesø i 1996, efter at han havde spillet nogle 
år i Lumby/Søhus og Hjallese. Det var gennem 
bekendte han fandt ud til os i Allesø, og siden 
har han taget AGF til sig som sin egen lokale 
forening. I begyndelsen spillede han udeluk-
kende på et rent herrehold, siden er det blevet 
til kun at spille mix-motion, hvor de også er med 
i turnering. De sidste 5 år har Bjarne virket som 
træner, og indtrådt i bestyrelsen som næst- 
formand og desuden holdleder i afdelingen.

I den tid han har været her, har han også været 
med til at give Volleyafdelingen et ordentligt 
løft, fra at de på et tidspunkt var nede på kun 
6 medlemmer til nu 25.

Livet i en landklub er heller ikke helt uvant for 
Bjarne, da han er født og opvokset i Nårup ved 
Tommerup, og hvor det første møde med spor-
ten gik med at spille fodbold i Verninge. Efter 
endt skolegang tog han eksamen på Handels-
skolen i Assens.

Det gav adgang til læreplads som ”Træmand” 
på det daværende Vestre Trælast i Odense. 
Efter en tur på ni måneder inde ved ”Milli”, tog 
han på højskole. Et ophold som Bjarne ser til-
bage på med stor glæde, som både givtigt og 
sundt. Han fik herefter job hos Centerbyg på 
Gørtlervej i Odense; hvor han med tiden blev 
et kendt ansigt for mange, og ikke mindst de 
mange faste kunder der kom i trælasten, der 
var et af hans specialer. Det blev til 15 år der, 
og i 1999 skiftede han jobbet ud med andet, 
indenfor branchen, til Odense Tømmergård, 
hvor han er ansat i dag.

Bjarne bor i Seden sammen med sin kone Karin, 
i hus med have og vovhund, så motion behøver 
han ikke at mangle. Men selv det og volleyball 
er ikke nok for ham, så han løber meget i friti-
den. Lige nu er han med hver mandag i ”Løb for 
avisen” i Odense.  Et løb med flere hold, der er 
arrangeret af og med Fyns Stiftstidende som 
primus motor. Eventyrløbet Kr. Himmelfartdag 
er blevet en tradition, som han har deltaget i 
25 gange - ligesom han tager cyklen på ar-
bejde hver dag året rundt. 

Hvis der skal slappes helt af, så er en weekend 
i et sommerhus noget af det der tiltaler mest, 
enten med familie eller vennerne. Apropos ven-
ner, så er Bjarne med i en 30 år gammel tipsklub, 
hvor det også er ren hygge ud over håbet om 
store gevinst der står på dagsordenen her.

Hvis og når der skal holdes ferie uden for 
Danmark, så er det ubetinget med bus. Må-
ske er det udledt af det meget sociale miljø i 
volley-kredse, for det er netop fællesskabet i 
en bus der tiltaler Bjarne, frem for en flyrejse. 
Det har da også udmøntet sig i nogle gode og 
varige bekendtskaber.




