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Banko hver søndag kl. 19.30
i allesøhallen 

starter den 29. august 
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FORMANDEN HAR ORDET

så er sommerferien slut for de fleste og aktiviteterne 
i de forskellige afdelinger er igen ved at være i fuld gang.

Som jeg nævnte i sidste nummer af kontakt-
linsen lykkedes det med stor hjælp fra Jeremy, 
at få udfærdiget en ansøgning til Odense 
Kommunes forstadspulje hvor ansøgningsfri-
sten var den 3. maj. Projektet går i sin helhed 
ud på at få midler til at skabe et grundlag for 
en handlingsplan til istandsættelse og mo-
dernisering af Allesøhallen. Baggrunden for 
projektet er selvfølgelig hallens nuværende 
tilstand, som er præget af den alder den har 
og derfor er det absolut nødvendigt, at der 
fremover sker tiltag enten på den ene eller 
den anden måde. Udover en gennemgang 
og en tilstandsvurdering af hallens nuvæ-
rende stand med en rapport over forslag til 
forbedringer indeholder projektet også et de-
batoplæg, som rejser spørgsmål om den lang-
sigtede handlingsplan for idrætslivet i vores 
lokalområde. Odense Kommune har i budget-
tet for 2010 afsat 10 mio. kr. som skal bru-
ges til at fremme udviklingen i lokalområder 
udenfor bymidten. Vi har søgt om 160.000 
kr. og i skrivende stund venter vi spændt på, 
hvordan vores ansøgning bliver bedømt. Når 
I læser disse linjer er dette måske offentlig-
gjort, da bevillingerne forventes at blive be-
sluttet på mødet i økonomiudvalget medio 
august.

Sensommer betyder også opstart for banko-
spil som foregår hver søndag kl. 19.30 i Al-
lesøhallen. Der startes den 29. august og det 
er glædeligt at alle 5 hjælpehold er besat.

Støtteafdelingen har over sommeren afholdt 
to store arrangementer i form af Hangarfe-
sten og Sct. Hans fest. Særligt sidstnævnte 
var en kæmpesucces med godt vejr, mange 
fremmødte og god planlægning. Det er en 

dejlig tradition i vores lokalområde - skønt og 
se at også nye tilflyttere kan finde vej til den 
gamle sportsplads. 
Hangarfesten arrangeres sammen med et 
nedsat hangarudvalg, og jeg har desværre 
indtrykket af at det er få personer der træk-
ker det store læs, uden den helt store opbak-
ning fra de enkelte afdelinger. Jeg er sikker på 
at udvalget og støtteafdelingen evaluerer 
på forløbet, for vi skulle da også gerne ha’ en 
Hangarfest i 2011 - eller hva’! - Gode idéer og 
hjælpsomme hænder modtages gerne.

Hovedafdelingen har forlænget aftalen med 
OK så den nu løber frem til den 1. juli 2011. 
Der er ingen forpligtelser forbundet med af-
talen, hverken for dig eller Allesø GF. Der er 
altså tale om en ren win-win situation, hvor 
der genereres indtægter til klubben. Vi får så-
ledes automatisk 6 øre pr. liter benzin/diesel 
der købes på jeres OK-kort når det er tilmeldt 
ordningen på sponsornummer 559710. Klik 
ind på www.ok.dk og bestil et kort under 
sponsornummer 559710, eller hvis du i for-
vejen har et OK-kort så tilmeld det samme 
nummer. Alternativt kan du sende en mail til 
agf.kontaktlinsen@live.dk med angivelse af 
dit kortnr. (6 cifre) - så sørger vi for at kortet 
tilmeldes.
Der må være en del medlemmer og folk i om-
rådet som har et OK-kort - og husk at hoved-
afdelingen har besluttet at pengene bruges 
til at dække underskuddet på vores klubblad, 
så på den måde kan Du være med til at sikre 
at Kontaktlinsen også udkommer fremover.

med sommerhilsen, 
Poul erik
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Så er det sommerferie og imens at jeg her 
sidder og tænker tilbage på et dejligt forår, 
og ikke mindst ser frem til et forhåbentligt 
lige så godt efterår, falder det mig ind at 
man ikke kan takke de frivillige nok i daglig-
dagen, jeg ser dem vokse med opgaven, og 
jeg er ret sikker på at efter at vi er begyndt 
at stille helt konkrete krav til trænere og 
hjælpetrænere, har vi fået en meget bedre 
forståelse for hvordan en forening anno 
2010 er nød til at være.
Som noget helt nyt i Allesø Fodbold er vores 
hJælPerBank, vi glæder os over at 15 al-
lerede 1.gang at det blev nævnt har meldt 
sig, men vi skal op 4 gange så mange, vi har 
ca. 150 børn under 18 år, så potentialet er 
der, i andre klubber er man oppe på 75-85% 
af alle forældre til børn under 18 år så mon 
ikke vi kommer derop i løbet af efteråret, og 
lad os med det samme sige jo flere vi er jo 
lettere går det, der er så at sige frit valg på 
alle hylder, har man lyst  til at hjælpe med 
at kridte banerne op er det 2 x årligt af  ca. 
2 timer i April og igen i  August ,  har man 
bedre tid i Juni er der dyrskuet som er ca. 1 
x 3 timer , så der er alle muligheder for at 
hjælpe i ens eget tempo.

Helt aktuelt er der her i løbet af August ud-
deling af telefonbøger dette skal bare være 
inden 1. September  varighed ca. 2 timer, så 
meld jer under  www.alleso.dk/hjaelperbank.
aspx husk at vores hjemmeside www.alleso.
dk hele tiden byder på nye spændende tiltag 
i og omkring Allesø Fodbold.
Fodboldafdelingen dækker nu alle fra 4 år til 
den ældste der er + 70 år, efter en opstart 
med våde baner i foråret kom alle hold godt 
fra start, og her til slut er meldingen fra træ-
nerne da også at vi har haft et godt forår på 
alle niveauer.

u5 (årgang 2005 i foråret 
= årgang 2006 i efteråret)
Louise og Miriam har her i foråret deltaget i 
et par stævner, og da vores U5 er mere U4 
har resultatet også været derefter, men alt 
start er en prøvelse og forhåbentlig holder 
FBU fast i stævner for disse små Mini Poder 
som hygger sig helt vildt…..  det er nu 4 sæ-
son at vi tilbyder denne dejlige indførelse 
til fodbold på en meget legende måde,  op 
til 15 små med tilhørende forældre  har sat 
deres præg på terrassen , de starter op igen  
Onsdag den  11.8 kl. 17.00

u6 (årgang 2004 i foråret 
= årgang 2005 i efteråret)
Jette har fået styr på disse 10 dejlige unger 
der er nået til niveau 2, en god tilgang af 
nye fra starten har gjort det muligt at del-
tage uden problemer, men der er altid plads 
til nye både drenge og piger, alle U6 spiller 
mixhold, så der er plads til alle både nybe-
gyndere og dem der har prøvet før, det er 
gået godt i de sidste stævner hvor de har 
vundet det meste. 
Opstart Onsdag 11.8 kl. 17.00
(Man+ Onsdag  kl. 17.00)

fodBoldafdelingen sommeren 2010
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u7( årgang 2003 i foråret 
= årgang 2004 i efteråret)
Kaare og vores nye træner Jana har haft en 
lidt svær opstart kun 3-4 spillere, men som 
alle andre hold kom der til sidst 3-4 mere på 
holdet så det blev væsentligt nemmere at 
stille hold, her træner man ”rigtig” fodbold, nu 
er man kommet ud af legezonen og det har 
også vist sig at de har vundet stort set alle de 
kampe de har spillet. 
Opstart Onsdag 11.8 kl. 17.00 
(Man+ Onsdag kl. 17.00)

u9 (årgang 2001 i foråret 
= årgang 2002 i efteråret)
U9 rækken består af 2 hold Jimmy har sam-
men med Kristian (som desværre blev Syg) 
og senere med Sascha fra bestyrelsen del-
taget i forskellige stævner og med et godt 
resultat, Kristian er tilbage efter ferien og 
vi ser frem til at få et spændende efterår 
med Kristian og Sascha. 

U9 Opstart Onsdag 11.8 kl. 17.00 
(Man+ Onsdag  kl. 17.00)

u10 (årgang 2000 i foråret 
= årgang 2001 i efteråret) 
5 mands hold - række C 
I første halvdel af foråret led dette hold - til 
trods for en temmelig stor brutto trup på 9-10 
spillere - under utroligt mange afbud således 
at kun 2 brutto spillere deltog i forårets 3 før-
ste stævner. Der måtte således lånes spillere 
til mere end et halvt hold, fra andre hold, hvil-
ket må siges ikke at være tilfredsstillende, og 
jeg overvejede seriøst at trække dette hold fra 
turneringen, hvilket dog ville være synd for de 
få spillere som mødte op hver gang. Det skal 
tilføjes at når jeg kontaktede spillere fra andre 
hold og bad om deres hjælp til kampene var 
behjælpeligheden meget stor, og vi kom derfor 
godt igennem de nævnte 3 stævner - jeg vil
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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

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

Søballevej 71, 5270 Odense N
Engblommen 13, 5220 Odense SØ
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gerne sige tak til alle de spillere (og deres 
forældre) som hjalp deres kammerater i disse 
situationer. Når det så er nævnt, skal det dog 
ligeledes nævnes at de resterende stævner i 
foråret havde spillere nok fra brutto truppen 
til at der kunne stilles hold fra denne. Resul-
tatmæssigt for hele forårssæsonen er det 
blevet til flere sejre end nederlag, og der blev 
sporet en forholdsvis stor fremgang på spil-
lerne som deltog i stævnerne, både individu-
elt og som holdspillere, hvilket også forældre 
har bemærket og nævnt - flot gået unger. 

u11 (årgang 1999 i foråret 
= årgang 2000 i foråret 7mands 
hold - række a) 
Efter en indendørs sæson som for både år-
gang 2000 (A række) og for årgang 1999 
(B række) vedkommende bød på meget få 
nederlag, og rigtigt mange sejre, blev det 
besluttet at slå disse to hold sammen til et 
7mands hold som skulle deltage i A rækken 
for årgang 1999 for at få mere modstand 
end de har været vant til tidligere og hjælpe 
deres fodbold udvikling videre. Dette betød 
få sejre og temmelig mange, men aldrig ret 
store nederlag. med 1-3mål), så kampene 
var generelt meget jævnbyrdige, og der 
kunne spores fremgang fra kamp til kamp. 
Med en brutto trup på kun 9-10 spillere til 
et 7 mands hold, led også dette hold under 
at et par spillere ikke deltog i de første par 
stævner i foråret, og vi måtte således ud 
at låne spillere fra andre hold til dette hold 
også - tak til alle spillere som har hjulpet hol-
det. Holdet har grundet resultaterne måtte 
lære ”at tabe” og det har for de flestes ved-
kommende udviklet sig positivt og mange 
spillere har lært at håndtere modgang, dog 
med et par enkelte undtagelser som stadig 
skal lære at bryde en negativ cirkel og vende 
det til noget positivt - alt i alt en god forårs 
sæson til trods for de manglende resulta-

ter, og flot kæmpet gennem ”mod-
gangen”. Tak unger 
Årgang 2000/2001 får flg. træningstids-
punkter i efterårssæsonen:
Mandag: 16.30-18.00 
Onsdag: 16.30-18.00. 

Opstart Onsdag 11.8 kl. 16.30 
(Mandag og onsdag  kl. 16.30 - 18.00)

u14 (årgang 1996 i foråret 
= 1997 i efteråret)
Den netop afsluttede forårssæson er, alt 
taget i betragtning, gået rigtig fint. Vi har 
fået rettet op på den, til tider, hårde tone 
spillerne imellem fra efteråret, og vi har fået 
banket kammeratskabet godt og grundigt 
ind på holdet. Denne holdånd har også væ-
ret medvirkende til det rigtig fine forår. Vi er 
endt i midten af tabellen, med godt ligeså 
mange vundne som tabte - og hertil skal si-
ges at vi uheldigvis har tabt flere kampe i de 
døende sekunder. Vi har i sinde at arbejde 
videre på det fine forår, og forhåbentlig få 
et rigtig godt efterår

Opstart Tirsdag 10.8 kl. 17
(Tirsdag og Torsdag kl. 17.00 - 18.00)

u17 (årgang 1993-1994 i foråret 
= 1994 -1995 i efteråret )
Dette hold er i foråret blevet trænet af 4 
nye trænere, som alle var Ynglinge spiller 
i klubben, de har gjort det rigtig godt, ikke 
at der ikke er plads til forbedringer, men de 
kommer, aflysning af kampe har gjort for-
året meget anderledes og ret sagt meget ir-
riterende, nok den værst tænkelige opstart 
for nye trænere, men de har forstået at klare 
det alligevel, og vi er sikre på at de vil vokse 
med opgaven her hen over efteråret, vi glæ-
der os til at støtte op omkring dem, placerin-
gen blev til en 5. plads 3 vundet og 3 tabt, 
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men i efteråret mister holdet 2 spillere, så 
heldigvis kommer der 4 retur fra efterskole 
så skulle det blive lidt lettere at stille hold, 
her kunne vi virkelig godt bruge en 3-4 nye 
eller rutinerede spiller

Opstart Tirsdag 10.8 kl. 17.00
tirsdag og torsdag 17-18.30

u19
U-19/årgang 1991/1992
Over hele sæsonen fra sommeren 2009 til 
juni 2010 har vi haft omkring 25 spillere til 
vores U-19 hold. Enkelte er stoppet og nye 
er kommet til, så truppen har nogenlunde 
konstant ligget på 20, hvilket har betydet, 
at vi kun i to tilfælde har lånt junior-spillere 
til turneringskampe. Fremmødet til træning 
har ligeledes været tilfredsstillende for langt 
de flestes vedkommende, ligesom indsatsen 
både til kamp og træning har været rigtig god. 
Resultatmæssigt har U-19 holdet gjort det 
godt. I efterårssæsonen 2009 blev vi nr. 3 i 
A-rækken. Set i lyset af, at de to hold, der end-
te foran os (Vissenbjerg/Aarup og BBB) hhv. 
blev nr. 1 og 4 i Elite-rækken i foråret 2010, 
må det siges at være et udmærket resultat.
I foråret blev vi da også efter til tider rigtigt 
flot spil nr. 1 i A-rækken, trods en lille form-
nedgang til sidst. Hvad der for alvor viste 
potentialet for holdet var resultaterne i po-
kalturneringen, hvor vi sendte to Elite-række 
hold ud (B1909 og Svendborg 2), inden vi 
efter en meget flot indsat måtte strække 
våben mod Svendborgs 1. divisionshold. Her 
viste vores spillere, at de kunne være med på 
et højt niveau. Det skal blive spændende at 
se, hvad det kan blive til i de kommende år. 
Vi havde desværre et trist uheld undervejs. 
Ricko Clausen, der har spillet en rigtig god 
sæson for U-19 holdet, fik i kampen mod 
Svendborg et skrub på låret, der viste sig at 
være meget alvorligt. Efter to uger på syge-

huset og en spoleret eksamen, fik Ricko den 
triste besked, at han sandsynligvis aldrig 
kommer til at spille fodbold igen.
For en der har spillet fodbold siden 5-årsal-
deren, taget DBUs guldmærke samt været 
ungdoms- og teknikmærketræner er det na-
turligvis frygtelig ærgerligt.
Traditionen tro sluttes året af med uddeling
af diverse priser.
Spillerne har efter hver kamp kåret kampens 
spiller. Den spiller, der blev kåret flest gange 
af holdkammeraterne, blev Martin Petersen, 
der for præstationen modtog en pokal.
Årets spiller kåres af trænerne og gives bl.a. 
for træningsindsats, indstilling og udvikling i 
løbet af året. Da vi har spillet to uafhængige 
turneringer i løbet af året, valgte vi to spil-
lere ud: Jonas ”Jones” Rasmussen og Chri-
stoffer ”Chris” Nielsen.
De 5 mest træningsivrige modtog hver en 
lille erindringsgave. 45 gange var max: Ras-
mus Jacobsen ((34), Nicolai Madsen (38), Jan-
nick Rottwitt (38), Chris (40) og Jones (40).
Vi takker for en god sæson. 
Ib Andersen og Per Petersen 

teknisk træning. fredag 16-17.30 
Tilbuddet om ekstra teknisk træning, hvor 
man kan erhverve teknikmærker, gælder 
som bekendt for alle ungdomsspillere fra ca. 
9 til 16 år i Allesø GF. I foråret har ca. 10 spil-
lere benyttet sig af muligheden, og heraf har 
to opnået et teknikmærke. Ruben Scharff 
tog Allesø-mærket, mens Andreas Carlsen 
klarede kravene til DBUs bronzemærke.
Begge får T-shirt og diplom, mens Andreas 
også får en DBU pin. Tillykke med det opnå-
ede resultat!
I efteråret fortsætter vi hver fredag; Første 
gang er fredag d. 13-8. Alle er uanset niveau 
velkomne. Det eneste, vi kræver, er, at man 
møder op stort set hver gang, samt at man 
øver sig i løbet af ugen på det, vi træner. 
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Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede.
Per Petersen

herre senior:
HS 2 sluttede på en 6. plads solidt placeret 
i midten af rækken, HS3 sluttede på en flot 
2. plads, der har været en del udskiftning på 
holdene, de består næsten udelukkende af 
de ”unge” spillere nu, dem bliver der flere af 
idet der til de 2 herre seniorhold er kommet 
den vel nok største tilgang fra vores Yng-
linge nemlig hele 20 spillere!! det kan man 
da kalde en forstærkning der rykker, enkelte 
har valgt at flytte i sommerpausen, men det 
er ikke flere end den sædvanlige udskift-
ning. Vi er glade for at Jens Chr. Har valgt at 
blive som assistent træner, hvilket giver os 
håb om at vi kan få bygget en solid base for 
alle de nye seniorspillere, der er en respekt 
omkring det store arbejde som Jens laver, 
Palle er stadig vores træner, men han styrer 
kun det overordnede, Jens er den der tager 
sig af alt den praktiske træning og han gør 
det rigtig godt, der kommer væsentlig flere 
til træning nu end tidligere.
Træning tirsdag og torsdag 19.00-21

dame senior
Tulle er fortsat træner for Damerne, der ikke 
har klaret sig godt i foråret, men det er altså 
også svært når der bliver meldt afbud til kam-
pe og træning nogle få timer før, det er ikke 
seriøst nok, forhåbentligt kommer der nye 
spillere til også gerne nogle der er lidt ældre 
og mere seriøse, fodbold er en holdsport som 
forudsætter at man møder op til træning og 
ikke mindst til kampene, der er rygter i øjeblik-
ket om at en del VOKSNE damer vil prøve at 
stable et hold på benene, måske kan man få 
et kombi hold ud af dette med en mere seriøs 
tilgang, Tulle har gjort alt hvad hun kunne for 
at skabe de bedst mulige rammer, stor tak til 
Hende. Træning Onsdag kl. 19.00 – 20.30

old Boys (32+)
Sluttede på en flot 2. plads, dette hold er et 
lukket hold som består f ”gamle” Allesø spil-
lere samt en del udefra, det har været en lidt 
turbulent opstart, idet spillerne ikke har en 
decideret træning, men kun mødes til kam-
pene, holdet bliver ledet af Kim Poulsen.

oB 70 ( 38+)
Sluttede foråret på en flot 2. plads lige efter 
Skamby kun 2 point efter, der har været en 
lille tilgang til holdet, primært af fædre til 
børnene der spiller i klubben i forvejen, det 
er dejligt at se at møde dem når de selv spil-
ler der trænes mandag 18.15-19.15

super masters (55+)
De gamle som vi kalder dem i daglig omtale, har 
jeg haft fornøjelsen af at se spille nogle gan-
ge i foråret, og efter forårs sæsonen var slut 
landede de på en flot 2. plads, deres turnering 
kører videre, og de ser ud til at være fulde af 
energi, så jeg glæder mig til at se dem spille i 
efteråret. De vil meget gerne have nogle nye 
med så er du over 50 og har du lyst til lidt bold-
spil så kontakt Gert De træner mandag 18.15 
– 19.15
Fodboldafdelingen står overfor nye udfordrin-
ger i efteråret 2010, Vi skal b. la have skaffet 
sponsorer samt arbejdskraft til at Bygge et nyt 
udhus på 30 m3 ved siden af det eksisteren-
de klubhus, vi skal have uddelt telefonbøger i 
august, vi skal ud med Kirkebladet i september, 
og sidst men ikke mindst skal vi have frivillige til 
at agere dommere både til hjemmekampene og 
til vores indestævne i november, så er du frisk 
på at hjælpe os og ikke mindst dit eget barn så 
meld dig. Fortsat god sommer herfra og vi ses 
i klubhuset

kim kaare hansen, formand

allesø fodbold stedet man spiller 
uanset om man er 4 eller 70 år
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Jesper nielsen
malermester

66 18 31 21
40 33 92 02

FJORDAGERSLAGTEREN
Rugløkkevej 2 · 5240 Odense NØ

Tlf. 66 10 93 05
www.fjordagerslagteren.dk
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GYMNASTIK

hold dag tid leder & tel.nr.

Dame motion
Vi træner bevægelighed,  
styrke og udholdenhed……

mandag 18.45 - 19.45
Kirsten Jørgensen
64 82 66 02

Spilopperne
Drenge/piger 4-6 år
Sjov, lege og ballade

tirsdag 17.00 - 18.00
Maria Bol l
66 13 04 39

Forældre / bedste
og barn 2-4 år
Hoppe, lege, løbe..

onsdag 16.45 - 17.45
Charlotte Madsen 
65 97 87 35

Tumlastik
Forældre og barn 9 mdr.–2 år
Tumle, trille, løbe…..

torsdag 17.15 - 18.05 Birgitta Hansen 

Kom i form
Damehold
Kondition og muskeltræning……..

torsdag 18.45 - 19.45 Helle Larsen 

hold dag tid leder

Herre motion
Trimning af MAVE, ryg og skuldre,  
samt sved på panden….

mandag 18.00 - 18.55

Jette Gommesen
65 97 8294
Charlotte Madsen
65 97 87 35

ZUMBA 
Nyt i AGF, se bagsiden af  
kontaktlinsen / hjemmesiden

tirsdag 17.00 – 18.00

allesøhallen – sæsonstart uge 35 (30.08)

sPurvelundskolen – sæsonstart uge 35 (30.08)

Børn: kr. 150,- + medlemskort kr. 20,-
Voksne: kr. 420,- + medlemskort kr. 20,-
Rabat ved deltagelse på 2 hold: 2. hold kr. 230,-
Gratis prøvetime på alle hold

ZUMBA betaling pr. gang 

kontingent

Så er vi ved at være klar til en ny sæson, et par hold er stoppet pga. manglende in-
struktører. Et nyt er klar til sæsonen, nemlig Tumlastik – et hold for de helt små børn og deres 
forældre.
Vi kan desuden i samarbejde med Håndboldafdelingen tilbyde årets store dille: ZUMBA , i Al-
lesøhallen tirsdag kl. 17-18. Se nærmere herom andet sted i bladet.
Læs nærmere på hjemmesiden hvad de enkelte hold sætter fokus på.
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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

1 2
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GYMNASTIK

37

Kæmpe påskebal 2009: 

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

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

støt vores annonCører
- de støtter os!

Gartneriet Dugfrisk
Gartneriet Brdr. Hjort
Gartneriet Holger Boll
Gartner Mogens Eriksen
Gartneriet Brdr. Boll

Gartneriet Stesi
Gartneriet PKM ApS
Gartneriet Spigro ApS
Gartneriet Landstedet

vi siger mange tak for de flotte Blomster, 
vi fik til årets hangarfest fra:

Og tak til Flower Trans for lån af containere. 
Der var stor interesse for at prøve lykken i Tombolaen – så der blev udsolgt -  med  et 
overskud på 5.800 kr.!

 

 
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

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
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ADRESSELISTE

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, Allesø-Norden 2 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
Tina  Andersen, Valkendrupsgyden 77 41591007
Kristina Bendtsen, Æbleparken 35 st 29464585
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. 



AG
F

ALLESØ

1 6 A l l e s ø  G y m n a s t i k f o r e n i n g  •  3  /  A u g u s t  2 0 1 01 6

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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STØTTEAFDELINGEN

Vi skrev i sidste blad at vi manglede folk i 
støtten, så der har heldigvis meldt sig hele 2 
personer, hvor er det dejligt, Tina Andersen 
og Kristina Bendtsen, velkommen til jer, og 
håber på nogle gode timer sammen i støt-
ten.
Hangarfesten fik vi også ”slæbt” igennem, 
men den er der godt nok noget vi lige skal 
arbejde på, hvad vi gør næste år, mere om 
den anden steds i bladet.    
Hvor er det dejligt at se SÅ mange men-
nesker til vores Skt. Hans fest, og vejret var 
jo også helt perfekt, og en god tale fra for-
mand for borgerforeningen Poul Erik Peter-
sen, tak for det.
En tak til Ove Flowertrans for lån af telt og 
lastbil til kørsel af borde og stole fra Hallen, 
og Evald Larsen for græsslåning af området, 
så det bliver til en skøn oase, som er flot at 
færdes i.

Vi håber at Petanquene og Tennisserne 
også sætter pris på det.
Vi Takker også Bent Lambertsen (Alf Møller 
Lambertsen) og Arly Jakobsen (Fyns Totals-
ervice) for stakning af bålet og Else Mikkel-
sen for Heksen.
Vi skal IKKE havde flere grene ned på plad-
sen, tak for dem vi fik og vi håber vort ønske 
bliver respekteret.
Uddeling af sognebladet går rigtigt godt, 
det er et godt aktiv for støtten og afdelin-
gerne, hvor der er god opbakning så en stor 
tak til Menighedsrådene,
Vi skal også oplyse at der ikke vil blive af-
holdt juletræsfest af støtten, vi beklager 
”men”!!!!!!!
Ellers vil vi gerne høre hvis i har en god ide til 
støtten, så vi kan få lidt ind til klubben.

med støttelig hilsen uffe.

heJ med Jer her er indlægget fra støtten

Blad nr. 4

deadline 17.oktober

udsendt 10. november

Indlæg sendes til agf.kontaktlinsen@live.dk

Første gang søndag den 29. august
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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

albani.dk
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STØTTEAFDELINGEN

Weekend 29.-30. maj blev endnu en Han-
garfest afviklet.
Som noget nyt havde vi lovet et stort TV-
fladskærm til de mennesker, som købte 
billet inden 16. maj. TV’et blev vundet af 
Jesper Bohl, som nu vil bygge ud, for at få 
plads til det. Vi havde igen fået god mad fra 
Fjordager Slagteren, men pga. af nogle mis-
forståelser hos os og Slagteren, var der slet 
ikke mad nok. Det var bare rigtig ærgerligt. 
Musikken blev leveret af X-Seidet, og de var 
rigtig gode. Vi manglede desværre mange 
af de ældre danseglade, så der var god plads 
på dansegulvet. Vi havde også som noget 
nyt, lovet løn til afdelingerne, for de folk 
som bemandede boderne. Men det lokkede 
ikke, så vi måtte spørge ved velkomsttalen, 
om folk ville hjælpe, og der var nogle som 
meldte sig.
Igen var der knald på øl-lykkehjulet, søm-
blokken og rodeotyren. Hoppepuden blev 
også flittigt brugt. 
Dart afdelingen havde åbnet en bod, som 

folk nysgerrig skulle hen og se, og prøve. Der 
var desværre lidt problemer med strømmen, 
så der var lidt afbræk i musikken og lyset. 
Festen sluttede kl. 01.30
Søndag startede meget våd, og det var 
drønærgerligt, da vi skulle ha afviklet både 
junior og senior ’Tour De Allesø’. Det blev en 
lidt kold, våd og blæsende fornøjelse. Men 
der blev trampet godt og flittigt i pedalerne, 
så der kunne blive kørt nogle penge ind til 
Allesø G.F.
Vi fik et fint resultat, i alt godt 65.000 kr. 
Ungdomsløbet fandt vi en ’hurtig vinder’ 
Martin H.P , en ’pengestærk’ Mikkel Christen-
sen og en ’fighter’ Anna Marie Lambertsen.
Senior cykelløbet blev vundet (ved herrerne) 
af Jan Nymark med 35 km, 2. pladsen af en 
ung fyr Kristoffer Refer, som punkterer og 
alligevel kunne komme ind på en flot an-
denplads. 3. pladsen blev vundet af Jakob 
Kjærsgaard.
Hos damerne kørte Berit Madsen stærkest 
med 30,5 km, Lena Frederiksen nr. 2 og 3. 

hangarfest 2010

Kaffedamerne er klar
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WWW.ODENSE-MALERFIRMA.DK
POST@ODENSE-MALERFIRMA.DK
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STØTTEAFDELINGEN

gik til to på tandem Kristina Nørgaard/Line 
Bugge.
Det mest spændende var nu, hvem der havde 
kørt flest penge ind, og der var hård konkur-
rence mellem Bazarpigerne og Travhestene. 
Men det blev Bazarpigerne der vandt, de 
havde kørt godt 14.000 kr. ind. Travhestene 
kørte ca. 13.000 kr. ind, og Dennis Andersen 
fik kørt godt 11.000 kr. ind. Flot Flot!!!!
Nu skulle der trækkes lod om hovedpræmien, 
den fine røde cykel, og den gik (igen igen) til 
Lena Frederiksen, som også vandt cyklen for 
nogle år siden. Så nu kan hun bare cykle løs. 
Tillykke til alle.

Vi skulle også ha klaret ’kapsel gæt’ spillet, 
hvor der var nogle store varekurve fra Spar 
Søhus.

I løbet af hele dagen var der underholdning 
af Kælder Duoen, som også havde taget 
Stige Gospel kor med. Alle boderne var åbne, 
børn kunne få ansigtsmaling, Bazaren med 
mange tilbud, og man kunne se alle de flotte 
Ferguson’er ude foran hallen. 
Kage-cafeen var igen et hit, og der var rift 
om de gode hjemmebagte kager, så der skal 
lyde en stor tak til vores kagechef Edith 
Nielsen og hendes kagedamer, som bager 
gratis, og sælger det til stor fryd for ganen.
Alt i alt en god Hangar fest, hvor overskud-
det fra festen og cykelløbet går ubeskåret 
til Allesø G.F.
En god måde at skaffe nogle penge til en 
velfungerende idrætsklub.

Lone

Vinderen af cyklen er fundet

Kælder Duoen holder pause

Bazarpigernes flotte bod
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Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk

2 2
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BADMINTON

allesøhallen
Mandag kl. 16.00 til 16.55 
Mandag kl. 17.00 til 17.55 
Mandag kl. 19.00 til 19.55
Mandag kl. 20.00 til 20.55 
Mandag kl. 21.00 til 21.55 
Mandag kl. 22.00 til 22.55 

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

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

Lørdag kl. 08.00 til 09.00 
Lørdag kl. 09.00 til 10.00 
Lørdag kl. 10.00 til 11.00 
Lørdag kl. 11.00 til 12.00 
Lørdag kl. 12.00 til 13.00 

sPurvelundskolen 1 bane
Mandag kl. 19.50 til 20.45
Mandag kl. 20.45 til 21.40
Tirsdag kl. 20.45 til 21.40
Torsdag kl. 19.50 til 20.45
Torsdag kl. 20.45 til 21.40

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

ledige Badminton Baner i allesø 2010

Badminton ungdom

Der er stadigvæk ledige baner tilbage, så står du og gerne vil have en god time med nogle 
af dine venner, er der stadigvæk god mulighed. Sæsonen starter i august 2010 og slutter i 
slutning af april 2011. Ring og få en tilmelding tilsendt.

Jubiiiii nu er sommerferien endelig forbi, for 
så betyder det, at en ny badminton sæson 
starter. det sker onsdag d. 18. august 
2010 kl. 16:00  

Sidste år var vi lige knap 30 ungdomsspillere 
i alderen 6 – 16 år, vi håber rigtig mange af 
de ”gamle” kommer igen, men det er også 
dejligt når der kommer nye til, så hvis du har 
lyst til at prøve om badminton er noget for 
dig, så kom i Allesøhallen onsdag kl. 16. Hvis 
du ingen ketche har, er det ingen hindring, 
du kan starte med at låne en af os. 

Lørdag d. 2. oktober afholder vi vores eget 
U15 stævne ”HEAD/KETSHOP CUP”, så hvis 
du er født i 1996-97 kan du være med til 
dette stævne.

En af de første gange til træning, vil du få 
en liste over spillere og trænere, samt en 
oversigt over de stævner som afholdes. Vi 
glæder os til at se Jer 

hilsen træner teamet:
rasmus, Jesper, vesti,

Patricia og helle 
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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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PETANQUE

Det har været en sommer med meget godt 
vejr, vi har haft en fin sæson, med tilgang af 
nye spillere, har deltaget og deltager i for-
skellige stævner og turneringer her på Fyn, 
disse er ikke færdige endnu, så mere om 
dem senere på året.
 
Som sædvanlig har vi haft sommer fest det 
var den 14. juni med deltagelse af 25 perso-
ner, vejret var perfekt,
Starter op kl. 13.33. med spil ledet af  Niels, 
det er han god til.
Vi spiller alle mod alle, med afslutning 16.45. 
men tid til kaffe og lidt til ganen.
Spisning kl. 18.00 med smørrebrød fra ” 
Svend slagter ” Under spisningen var der en 
fin stemning selvom ”Danmark” tabte VM 

kampen 0-2 til Hol-
land.
Tids planen blev over-
holdt, under spisnin-
gen blev der uddelt 
præmier efter da-
gens dyst, nr. 1 blev 
Erna, nr. 2 Kurt, nr. 
3 Birgit. Stort til-
lykke til alle tre.
 
Der var også to sange en fra Dora samt fra 
Conny Häggman tak for disse.
Festen ebbede ud sent på aftenen. 

hilsen gudmund.

nu er det sommer

I Hallen er sommerpausen brugt til forbere-
delse og klargøring til en ny aktiv vintersæ-
son:
Nye lysstofrør i alle armaturer forbedrer ly-
seffekten i hallen til glæde for alle aktive 
brugere.
Hallen har i samarbejde med AGF hovedaf-
deling indkøbt en hjertestarter som opsæt-
tes centralt i hallen.
I ”pakken” hjertestarter er inkluderet et in-
tensivt kursus for 16 udvalgte personer på 
tværs af alle afdelinger. Således skal vi sikre 
at der altid er kvalificeret hjælp til stede i 

tilfælde af akut behov. Yderst vigtigt for et 
område fyldt med aktiviteter og mange ud-
øvere..

Og så har oprydningsholdet sørget for at 
den gamle modelbil tribune - bygning bag 
hallen har gennemgået en større oprydning.  
Tribunen på taget er fjernet og i selve sku-
ret er der ryddet op, så det nu kan anvendes 
til andre formål i hallens og udenom arealer-
nes regi.

Haludvalget
Jens otto

haludvalget  informerer

HALUDVALGET
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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
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     F      E      G

Kontakt os - det betaler sig!
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PROFILEN
  
omkring BJarne marius

AF ARNE ANDERSEN:

Bjarne Marius Rasmussen stammer oprindelig 
fra en landbrugsejendom i Beldringe. Skolen var 
Lumby indtil fjerde klasse, hvor kommunen købte 
familiens ejendom, da en ny skole efter deres pla-
ner skulle ligge på en del af familiens jord. Det nye 
hjem blev på en ejendom i Skovs Højrup. Bjarne 
var 11 år, da han her stiftede bekendtskab med 
ny Spurvelundskole, men også et helt nyt kam-
meratskab i AGF’s fodbold-afdeling.
Efter 8. kl. blev Bjarne ansat et år som karl på 
gården derhjemme. Herefter tog han 9. klasse 
på Særslev Efterskole og bagefter 10. klasse 
på Kroggårdskolen. I mange år efter var han fast 
hjælp derhjemme i både ferier og høst. Bjarnes 
CV ser herefter sådan ud i den korte version: Ud-
lært maskinarbejder hos Haustrup. Værnepligtig 
ved Civilforsvaret.
Hos Aldek sækkefabrik som reparatør og smed. 
Kom til Toft Udstillinger, som ”alt mulig-kunst og 
mirakelsmed”. Herfra til Elteva Armatur hvor han 
trods en del firma omskift blev, og stadigvæk ar-
bejder for Jesper Søberg, (den samme Jesper som 
mange sikkert husker tilbage fra 80ernes volley i 
AGF. Som Bjarne selv udtrykker det: ”Så skyldes 
det nok mest vi har samme kemi, og supplerer 
hinanden godt, som et gammelt ægtepar.” Til-

bage til sporten. Her kom der gennem årene både 
håndbold, badminton og volleyball til, og altid 
mindst to ting samtidig. Badminton har overlevet, 
så det spiller han stadigvæk, mens de andre for 
længst er lagt i mølposen. For at opfylde de to 
ting samtidig, så blev han også motionsgymnast 
for en halv snes år siden.
Et er motion, noget andet det sociale, ”tredje 
halvleg”, der jo ikke bliver ringere hvis den står 
på gode gamle retter som gule ærter eller brun-
kål i hallens cafeteria.  Her bør vel nævnes hans 
mangeårige post i haludvalget, hvor han altid har 
udfyldt sin plads, som den ”praktiske gris”, når op-
gaver skulle løses. 
Bjarne er en mand med et roligt gemyt, men san-
delig også en med stor humor og lune, og han 
elsker derfor når der sker noget, og helst med 
andre omkring sig. Noget medlemskabet af flere 
små klubber vidner om; så små at de ofte kun 
tæller bestyrelsen. Bjarnes kone Britta deltager 
også gerne, men dog med forbehold, da der godt 
kan forekomme aktiviteter der nok mest er for 
mænd. Noget sådant sker bl.a. i Saveklubben af 
2005, hvor den første og primære del af samvæ-
ret går ud på at finde nogle træer der skal fældes, 
så der hele tiden er en pind at lægge i ovnen. Der 
er også en Pool Klub (Billard), samt ikke at for-
glemme den lokale jazz Klub. Den mest specielle 
er vel nok Knapp Klubben, der er opkaldt efter 
stedet hvor aktiviteterne foregår, på den årlige 
weekend ned til Løjt Land i Sønderjylland.
Formålet med den kan vel bedst beskrives ved at 
sammenligne med ”Ædedolkenes klub” i Livsens 
Ondskab; da man her, iflg. Bjarne selv, indtager 9 
retter med tilhørende gode vine.
Ud over alt det, så skal der også gerne være tid til 
camping og ikke mindst de to børnebørn.
At Bjarne oveni også har kolonihave sammen 
med sin bror Bernt, er jo ikke noget at snakke om, 
og da slet ikke for en der er født på landet.



Zumbafeberen raser og i  
Allesø GF skal vi selvfølge
lig også have et hold.

ZumbAFeberen rAser

Derfor har vi i håndboldafdelingen indgået et sam
arbejde med gymnastikafdelingen om at få opret
tet et Zumba hold.

Vi har lavet et samarbejde med instruktør meena 
mogensen, som lover, at hun nok skal få tempera
turen helt i top i hallen!

Det foregår hver tirsdag kl. 17.00  18.00 i Allesø
hallen og koster 30 kroner pr. gang.


